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1. Projektets syfte och metod  

Projektets syfte har varit att ge lärare på skolenheter inom Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 

möjlighet att närma sig ett för dem mycket bekant fält (lärande) från ett för dem mer obekant 

perspektiv (lärande som entreprenöriell process) genom att själva lära (lärare i en entreprenöriell 

lärprocess) i enlighet med detta perspektiv (som ju var relativt obekant). Att lära om det okända 

genom att praktisera det, är som att köra tåg på den räls man ännu inte byggt, med det skiftande 

material som råkar finnas till buds, via arbetsmetoder som återstår att enas om. Att göra så är att 

systematiskt bejaka tillvarons mångtydighet, tillika ett motande i grind av sanningsförsäljning av 

entydiga svar på komplexa frågor. Det är ett ovanligt vis att bedriva fortbildning för verksamma lärare 

på. Men det är ett sätt som visade sig fungera på den mest krävande målgrupp för utbildning man kan 

tänka sig, de som professionellt arbetar med just det. Ett sätt, som gjorde att lärare från förskole- till 

gymnasienivå träffades regelbundet under flera år för att närma sig ett ideologiskt laddat begrepp som 

entreprenörskap och utforska detta i relation till lärande, deras skötebarn (därför inte mindre laddat, 

tvärtom). Just den typen av miljöer, som från rimligt ordnad grund bejakar det vaga i en situation, 

attraherar entreprenörer. De dras dit för att iscensätta bilder de har av verkligheten, vilka ges form 

genom konkret handling. Väl där inspireras de, och inspirerar andra, till skapande av nya bilder, att 

aktivera med ens eller i något annat sammanhang. Entreprenörer lär sig om tillvaron genom varandet i 

den i sammanflätade akter av egen konkret handling, språkspelande samhandling och intuitiv 

reflektion (Johannisson, 2005; Molander, 1996).  

Projektets metod var språkspelets; byte av, översättning av, förslag på och motförslag på bilder 

av det entreprenöriella lärande som redan försiggick i riklig omfattning, dock benämnd med tusen och 

ett ord. Alternativet, ett anammande av ett diskursivt producerat, lättuggat entreprenörskaps-kit, är 

dömt att misslyckas. I ett projekt skapat för, med och till stor del av lärare, avkrävs projektledare och 

kunskapsbärare hämtade ”utifrån” hög förmåga till lyhördhet inför och legitimitet i den verklighet 

projektet framlever sig självt i. Till skillnad från industriell projektorganisering, som söker frammana 

bilder av hur skeenden i en tänkt framtid skall kontrolleras och styras, har projektets entreprenöriella 

projektorganisering istället sökt absorbera och parera skeenden i real nutid och på så vis låtit dessa 

skeenden stötas mot projektets övergripande mål och värderingar över tid.  

Undertecknads metod har varit etnografens. Fyra år som konkret medskapare av projektet, har 

medfört att ett innehållsrikt material har insamlats, varav en mindre del här görs synbart. Rapporten är 

skriven som en mix av impressionistisk etnografi (Van Maanen, 1988: 101-124) och 

berättelsemontage (Slavícková, 2003: 60). 
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2. Projektets bakgrund: 2001-2003  

 

 Svensk integrationspolitik är att betrakta som ett misslyckande. Upprepade 

publikationer och rapporter pekar på att flyktingar och invandrare i Sverige är och 

förblir utestängda från det svenska samhället och dess institutioner, vilket får 

dramatiska konsekvenser för invandrarnas levnadsförhållanden och välfärdsstaten i 

sin helhet (Schierenbeck, 2003: 13).  
 
Göran Persson lyfte i regeringsdeklarationen 2002 fram integrationsfrågan som ett högprioriterat 

verksamhetsområde. Den svenska integrationspolitiken lanserades i termer av utökat klienttänkande, d 

v s högre grad av individanpassning, vilket förutsätter;  

 

 … ett ökat handlingsutrymme för frontlinjebyråkraterna1 i förhållande till 

regelverket och det myndighetsuppdrag de ska utföra […] [D]et är ytterst tveksamt 

om en förändrad politik i denna riktning kommer att ge de resultat som eftersträvas. 

Snarare finns det anledning att ifrågasätta huruvida frontlinjebyråkraternas 

handlingsutrymme gynnar både de förvaltningsdemokratiska grundprinciperna och 

integrationen av invandrare i det svenska samhället.  

Denna studie har bland annat visat att en konsekvens av frontlinjebyråkraternas 

handlingsutrymme är att deras egna uppfattningar om invandrare som bärare av 

kulturella attribut – till exempel värderingar om livsstil och religion – får genomslag 

i den svenska myndighetsutövningen, vilket i sin tur påverkar det 

integrationspolitiska utfallet negativt (Schierenbeck, 2003: 207-208).  

 

Denna kram-ism, tillkommen bland annat genom flexibel tillämpning av regelverket, tänkt som 

omtanke om klienten, är ett problem som gör bilden av den omutlige svenske ämbetsutövaren, med 

oss sedan Oxelstiernas dagar, fortsatt konturlös i våra dagar. Schierenbeck ägnar avhandlingens 

slutkapitel åt att diskutera ”på vilka grunder handlingsutrymmet bör ifrågasättas och på vilket sätt 

handlingsutrymmet kan problematiseras i framtida studier” (Schierenbeck, 2003: 208, 207-221).  

Med individuella myndighetsaktörers handlingsutrymme problematiserat, visar exemplet Lunda 

Nova Näringslivscenter, som institutionell myndighetsaktör, hur ett vidgat strukturellt 

handlingsutrymme kan hanteras på olika vis. Centret blev relativt snabbt ett ”begrepp” lokalt i Stor-

Stockholm, i det att man sedan sin tillkomst 1999, genom okonventionella organisatoriska lösningar 

samt innovativt2 tänkande kring ”plats”-begreppet som strukturella grundförutsättningar, pressade ned 

arbetslösheten i den invandrartäta stadsdelen Spånga-Tensta: 

 

                                                 
1 T ex arbetsförmedlare, socialsekreterare och invandrarsekreterare.  
2 Varför innovativt? 1/ Lunda Nova Näringslivscenter drivs av tre parter, en organisatorisk myndighetslösning 

som är ovanlig; Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning, Kista Arbetsförmedling och Stockholm-Lunda 

Företagsgrupp (företagarförening för företagare i Lunda Företagsområde med drygt 250 verksamma företag som 

sysselsätter cirka 4 600 personer, ur Välkommen till LundaNovaMässan 2004). 2/ Att fysiskt placera 

arbetsförmedlingen vägg i vägg med väl utvecklad näringslivsservice är likaså ovanligt, liksom att 3/ placera 

centret som sådant mitt i ett företagsområde. Att kommersiella företag sedan länge identifierat lokaliseringen, d v 

s platsens betydelse, som en central strategisk variabel är väl känt. Men att den faktorn kan vara väsentlig även 

vid myndighetsutövning är ingen självklarhet. 
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Ett centralt inslag i verksamheten är ”kompetensförsörjning” för det lokala 

näringslivet, på såväl kort som lång sikt. Det sker främst genom utbildning och 

matchning av arbetslösa, samt genom samarbete på bred front mellan skola och 

näringsliv.  

  Den främsta framgångsfaktorn är utan tvekan det goda samarbetet 

mellan Lunda Nova och näringslivet. Här har vårt JobbCenter gjort en enastående 

arbetsinsats. Den öppna arbetslösheten har t ex sjunkit från drygt 6 procent i januari 

1999 till endast 2,5 procent tre år senare, vilket är lägre än genomsnittet i Stockholm 

som helhet. Det goda resultatet får också tillskrivas Lunda Novas arbetssätt som för 

övrigt har fått tjäna som modell för andra liknande organisationer.  

  Vår filosofi om att lokalisera Lunda Nova ”mitt i företagsområdet” 

har visat sig var rätt strategi, för att lättare få nära och långvariga relationer till det 

lokala näringslivet, vilket är A och O för att nå framgång (Anders Hammarbäck, 

dåvarande Näringslivssekreterare i Spånga-Tensta samt utvecklingsansvarig för 

Lunda Nova. Nyhetsbrev från Lunda Nova, Mars 2002).  

  

Stärkta av de första årens framgångar, med pris för bästa samarbete mellan skola och näringsliv i 

Stockholm och Gotlands Län 2002 (Frejd & Nordlander, 2005: 9) som peak, spändes bågen rejält vid 

det nya millenniets gryning:  

 

Inom Lunda Nova har vi under flera år drivit ett framgångsrikt entreprenörsprogram 

för vuxna. De senaste åren har fler och fler unga vänt sig hit för att få hjälp att 

förverkliga sina affärsidéer. Vi vill nu gå vidare och erbjuda barn och ungdomar en 

kreativ plattform att utvecklas som entreprenör. Som ett led i detta planerar vi att 

starta ett entreprenörsprogram för […] [som] ska omfatta skolelever från första klass 

i grundskolan till gymnasiet. I arbetet med entreprenörsprogrammet vill vi engagera 

beslutsfattare samt representanter från näringsliv och högskola/universitet 

(Programförklaring3, Entreprenörsprogram för unga. Ett program med syfte att få 

fram Sveriges bästa entreprenörer. Lunda Nova, 2002-03-25, min kursivering).  

  
Grundidén var att ett antal skolenheter i stadsdelen skulle länkas samman med entreprenörskap som 

röd tråd. Därutöver skulle en friskola med entreprenörsprofil i egen regi, KY-utbildning samt en 

företagskuvös startas upp. Budgeten uppskattades till knappa 10 miljoner för 2002-2004. Den lokala 

entreprenörsgräddan attraherades av de storstilade planerna. Den sjätte juni 2002 sammanträdde 

styrgruppen för första gången. Fredrik Arnander, med förflutet i bland annat Icon Medialab och 

grundare av Transfer, presenterade sig och ansåg i övrigt att ”visionen att få fram Sveriges bästa 

entreprenörer inte riktigt håller. I en global ekonomi måste vi få fram världens bästa entreprenörer” 

(Mötesprotokoll, Styrgruppen, 2002-06-06). Vid nästa möte informerades det om att ”Arnander valt 

att lämna sitt uppdrag i styrgruppen” (Mötesprotokoll, Styrgruppen, 2002-08-29). Under första halvan 

av 2003 faller styrgruppens företagare nummer två och tre ifrån (Kemel Benali, Björn Begner) på 

                                                 
3 Tankar åt detta håll, dock mer nedtonade, fanns tidigt inom organisationen. Äldsta artefakten i mitt material är 

ett utkast, Entreprenörskap för unga, som är daterat 2001-02-27, författat av Margareta Edenholm (Frejd & 

Nordlander, 2005: 9). Edenholm träffar professorn i entreprenörskap, Bengt Johannisson, Växjö universitet, vid 

en föreläsning på ESBRI. Nyanställde projektledaren Elizabeth Castaneda kontaktar Johannisson i mars-april 

2002 om intresse finns för att medverka i projektet. Johannisson har inte tid och undrar om undertecknad ”kan 

kolla vad det är”. I Stockholm med anledning av andra ärenden över en helg, träffas jag och Elizabeth Castaneda 

på ett fik på centralstationen, vid 9-tiden, söndag morgon, den 21 april 2002.   
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grund av tidsbrist. På kallelsen till styrgruppens möte 2003-03-03 har jag noterat ”Vårt krismöte”. På 

tåget upp skriver jag för hand till följande tre frågor på min kallelse, under gemensam punkt 5, 

”Principdiskussioner”: 1/ Skall vi, görandes anspråk på att vara programmets ”tänkande massa”4, 

acceptera att helt vara fast i görandets logik? 2/ Om inte vi har tid/ork/lust för ett reflekterat 

förhållningssätt, hur kan vi då begära det av andra? 3/ Vad vill ni ha akademi till (förutom legitimering 

och kvalitetssäkring)? Jag minns inte om jag begärde att få punkt 5 fogat till mötets dagordning, inte 

heller om frågorna diskuterades. Mötet blev långt och ostrukturerat, inget protokoll finns. 

Styrgruppens fjärde person med företagarbakgrund, en vaneentreprenör5 som av just den anledningen 

inte har några behov av tidens gångbara etiketter, Lunda Novas operative chef Anders Hammarbäck, 

går i pension sommaren 2003. Ny chef, internrekryterad från Lunda Nova Jobbcenter (Kista 

Arbetsförmedling), från augusti 2003 blir Torbjörn Gustavsson. Projektledaren Elizabeth Castaneda 

meddelar6 samma månad att hon avgår som projektledare.  

Den första fasen, företagarfasen, av Lunda Novas Entreprenörskapsprogram för unga är därmed 

över. Som i de flesta projekt skall personer med skiftande bakgrund, representerandes varierande 

intressen, samsas kring mål och idéer som är långt ifrån satta. Tidspressade, otåliga men solida 

företagare, offentliga sektorns (vad gäller entreprenörskapsvokabulär) otränade primörer och 

näringslivets posörer fick inte ihop det den här gången. På mer detaljerade analysnivåer är orsakerna 

flera och mångfacetterade, men på ett övergripande plan är skälen ganska uppenbara; helt kolliderande 

bilder aktörerna emellan av vad entreprenörskap ”är”, ”kan tänkas vara”, ”borde vara” alternativt ”kan 

bli”. Det var en lärdom som i projektets andra fas, myndighetsfasen, kom att spela en avgörande roll.  

Innan den fasen tar över scenen i denna text, ges i de kommande två avsnitten några kommentarer 

till den första fasen, då denna fungerar som utmärkt empirisk illustration på hur förändringar på 

nationell och internationell nivå gjorde att idéer som de ovan beskrivna kunde ta form i det vidgade 

strukturella handlingsutrymme som Lunda Nova Näringslivscenter sökte tänja ytterligare på, 

möjliggjort genom det manöverutrymme de första framgångsrika åren hade utverkat.  

  

3. Projektets sammanhang  

Projektets två distinkta faser, företagarfasen och myndighetsfasen, illustrerar en intensifierad fas av ett 

skifte som ägt rum i synen på entreprenörskap i Sverige under flera år. Efter år av lobbyverksamhet 

från främst näringslivsorganisatoner för ett mer entreprenöriellt Sverige, slår 

entreprenörskapsvokabulären igenom på allvar på bred front inom nya delar av offentlig sektor7 under 

                                                 
4 Innan det blev operativt, då lärarna tog över den rollen.  
5 Bland flertalet företag Hammarbäck grundat och drivit kanske dåvarande Partena Care är det som är mest 

känt. Bolaget köptes 1995 av det franska servicebolaget Sodexho Alliance. 
6 E-mail 2003-08-28. 
7 Om statliga monopol inom varierande sektorer och hälsosektorn var 1990-talets främsta måltavlor är det vid 

2000-talets gryning främst skol- och kultursektor som (i olika grad, på olika vis, av olika anledningar) anammar 

entreprenörskapsvokabulären på bredare front än tidigare. 
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2000-talets första år. Näringslivets diskursiva bilder av entreprenören, en mix av 

mellanmjölksglamour – ”Hot, cool & sexy, version light” – och heroisk hårdarbetare – ”Hard working 

[misunderstood] savior of welfare state”8 – ofarliggörs därmed i rask takt, i det att entreprenörskap 

kokas ned och rundas av för att fogas in i etablerade språkliga fåror. Förslaget till kursplan för ämnet 

Entreprenörskap i Skolverkets nya gymnasieskolereform GY-07 utgör ett bra exempel:  

 
Ämnet skall utveckla elevens kompetens i entreprenöriellt tänkande och handlande. 

Vidare skall ämnet skapa möjligheter för eleven att utveckla initiativtagande, 

kreativitet och problemlösningsförmåga. Ämnet skall ge eleverna förutsättningar att 

bli företagsamma, att ta tillvara kunskap i och om företagande samt att kunna planera, 

genomföra och utvärdera projekt. Eleven skall också ges möjlighet att utveckla sin 

skriftliga och muntliga kommunikativa förmåga samt få kunskaper och erfarenheter av 

samarbete, ledarskap och grupprocesser. Att ge eleven möjlighet att utveckla sitt 

självförtroende och en vilja att ta risker ligger också i ämnets syfte.  

Av stor vikt är att ämnet tar upp frågor ur ett genusperspektiv och främjar 

jämlikhet mellan könen i framtidens arbetsliv.  

Ämnet betonar helhetstänkande och syftar till att knyta samman olika ämnen inom 

det program där ämnet läses. Inom ämnet skall värdegrundsfrågor och perspektivet 

hållbar utveckling betonas. Det historiska perspektivet ger förståelse för vikten av ett 

entreprenöriellt tänkande genom exempel från olika tider. Det naturvetenskapliga 

perspektivet kan med fördel läggas på Entreprenörskap och kan då skapa en viktig 

kombination (Förslag på Kursplan för Entreprenörskap, 

http://www.skolverket.se/sb/d/1051?showCourse, 2005-11-13, understrykningarna är 

mina). 

 

Vad det specifikt entreprenöriella eller företagsamma kan tänkas vara sedan etablerade innehållsliga 

komponenter i de flesta gymnasiala utbildningar samt de sju perspektiv9 som ”skall prägla 

kunskapsmålen och därmed undervisningens uppläggning” (Skolverket, 2005: 7) dominerat klart, är 

genuint oklart. Språket är direkt entreprenörskapsfientligt, t ex: 1/ ’ta tillvara kunskap’ (kunskap 

skapas), 2/ ’ges möjlighet’ (egen möjlighetisering) och 3/ ’bli företagsamma’ (som barn är vi alla 

företagsamma, vilket systematiskt lärs av senare i livet, ’förbli företagsamma’ vore rimligare).  

Skolverket är i gott sällskap i att känna sig manad att följa de politiska direktiven att anamma det 

okända utan att veta vad det kan tänkas vara. Entreprenörskap som politiskt mantra står sedan en tid i 

full blom i det offentliga Sverige. Kommunala näringslivssekreterare, regionala tillväxtprogram, 

Sveriges kommuner och landsting, allehanda myndigheter, politiska aktörer på alla plan, alla har de 

numera tillägnat sig sina versioner av den entreprenörskapsvokabulär som lagt sig över landet.  

Hur och varför denna vokabulär diskursivt är producerad och vad den syftar till, leder för långt 

att gå in på, så några snärtiga formuleringar från Daniel Hjorth, en av dem som genomfört centrala 

analyser10 inom det som benämns som ett europeiskt, framväxande perspektiv på entreprenörskap, får 

fungera som aptitretare: 

                                                 
8 Engelska språket används för att markera att bilderna i sin tur till stor del är importer av amerikanska 

föreställningsvärldar om entreprenören och entreprenörskapet (Hjorth, 2001 och 2003).  
9 ”[E]tt historiskt, ett internationellt, ett naturvetenskapligt, ett etiskt, ett entreprenörskapsperspektiv, ett 

genusperspektiv samt ett perspektiv omfattande miljö och hållbar utveckling” (Skolverket, 2005: 7). 
10 Hjorth (2001 och 2003) är centrala källor för den som vill fördjupa sig i frågeställningarna.  

http://www.skolverket.se/sb/d/1051?showCourse
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Entrepreneurship has grown considerably during the 1990:s: Into an academic 

discipline; into a managerial concern; into a mantra for politicians; into a force 

changing societies. There are many versions of entrepreneurship. Historically we 

find it to be conceptually tied to economics, whereas it presently seems deeply seated 

not only within business administration generally but in strategic management more 

specifically. In the hands of management, entrepreneurship has become a label for 

what enterprise discourse produces. Management displays this general capacity of 

capital to overcome oppositions through operating as the final horizon for judging 

sense in fields of practices: opposition is translated in the lingua franca of 

management – leaning on a preferential right of interpretation – and turned into 

resources for ‘development’. Management seems to know no limits. Management 

knowledge has flown over its initial boundaries and operates as common sense in 

domains previously not covered by this ‘expert knowledge’. There is a Gargantuan11 

quality of management, shuffling aside whatever comes in its way; an enormous 

appetite for governing (Hjorth, 2005: 1, min kursivering). 

 

Den mycket dominerande versionen av entreprenörskap, managerialism, strategisk management á la  ́

corporate America på diskursiv export, en Gargantua uppklädd i ny, fin entreprenöriell skrud, 

producerar i mötet med skiftande Pantagruel, såväl reproduktioner av sig självt12 som överreaktiva 

antiteser. Skolverket, ett exempel på det senare, ser skruden, läser direktiven som säger att den är fin 

och viktig på något oklart vis, och undrar stilla vad som döljs under den. Det är lite spännande, men 

mest farligt. Apparatus on. En reflexmässig försvarsmekanism, ett konceptuellt maskineri (Berger & 

Luckmann, 1991/1966: 122-133) ofarliggör skruden men tar också bort all spänning. Bruden blir 

ståendes där, frysande och osedd.13  

 

4. Projektets entreprenörer 

  

Vårt utbildningssystem lär traditionellt sett ungdomar att återge fakta och att söka 

arbete som anställd. Egna företagare, däremot, behöver få en utbildning som 

utvecklar deras egna åsikter och färdigheter såsom kreativitet, förmåga att motivera 

sig själva, söka efter möjligheter samt förmågan att hantera även osäkra 

förhållanden. En grundläggande kulturell svårighet i Europa ligger i att dessa 

inställningar och färdigheter inte i tillräcklig utsträckning finns i det inhemska 

skolväsendet, vare sig på grundskole-, gymnasie- eller högskolenivå. Ett annat 

problem ligger i att lärare inte har utbildats i att undervisa i företagande (Europeiska 

kommissionen, 1999: 7). 

 

 Bilden som Europeiska kommissionens Generaldirektorat för företagspolitik för fram i en 

”Handlingsplan för att främja företagande & konkurrenskraft” är hårt vinklad, ansatt som den är av 

skruden (se avsnitt 3), men i sak bekräftas de framförda ståndpunkterna av den utredning för svenskt 

                                                 
11 Gargantua är jätten i vad som har kommit att anses som Rabelais komiska mästerverk Gargantua and 

Pantagruel (1532-1534/1535). 
12 Se exemplet med Europeiska kommissionen i avsnitt 4. 
13 Stycket är skrivet metaforiskt då de källor som stycket bygger på, vilka ger inblick i det inre av exemplet 

Skolverket, inte kan explicitgöras av integritetsskäl. Med skrud avses den mycket dominanta version av 

entreprenörskap som ovan diskuteras. Med brud avses potentialen i andra versioner av entreprenörskap, 

potentialer som inte ges chans att komma till tals, då responsen mot skruden är så reflexmässigt styrd att den 

potentiella bruden visas på port efter att just ha knackat på.  
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vidkommande som Bengt Johannisson och Torsten Madsén genomförde 1997 på uppdrag av Närings- 

och Handelsdepartementet: 

 

Den undervisningsform som idag dominerar, från grundskola till högskola, 

kännetecknas av en hård tidsstyrning med en splittring av undervisningen på många 

ämnen under samma dag. Bilden av tillvaron som en gång för alla given förmedlas 

till elever/studenter som i sin tur förväntas lära in den rätta uppfattningen om denna 

ensidiga tillvaro. Spelreglerna, som begränsas till skolans inre värld, bestäms av 

läraren, som i sin tur ofta upplever sig vara starkt styrd av anvisningar och 

begränsade resurser (Johannisson & Madsén, 1997: 11).  

 
Då utredningen tillsattes fanns ”ett utbrett samförstånd om att grunden för entreprenörskap och 

företagsamhet måste läggas i skolan”.14 En central slutsats av utredningen blev att detta samförstånd 

redan då var framskrivet i skolans styrdokument:  

 

Läroplanstexter och högskoleförordningar redovisar alltså synsätt som i allt 

väsentligt står våra tankar nära. Dessa texter annonserar med andra ord ett 

paradigmskifte inom utbildningssystemet mot entreprenörskap och företagsamhet. 

Visserligen saknas just dessa begrepp nära nog helt i aktuella texter […] En alltför 

snäv tolkning av begreppet ”företagsam”, liksom en föråldrad syn på företagandes 

arbetsformer och villkor, kan förklara denna brist. Ideologiska låsningar, liksom 

överdriven tilltro till det planerade och strukturerade, vad vi kallar ”managerialism”, 

hindrar också en praktisering av entreprenörskapets begreppsvärld (Johannisson & 

Madsén, 1997: 139, mina kursiveringar). 

  
Vad som nu sker, tio år senare i fallet GY07 som skall implementeras 2007, är att entreprenörskapets 

begreppsvärld explicit tar sig in i styrdokumenten, men att vägen in går över en befogad misstanke 

mot managerialism skrudad i entreprenörskapsvokabulär. Men då misstanken är reflexmässigt utlöst 

snarare än en produkt av reflekterade överväganden, blir den entreprenöriella begreppsvärld man för 

fram en ”restprodukt”, en bieffekt av en negation, en tandlös version av entreprenörskapets 

begreppsvärld, avväpnad den dynamik man så hett efterlängtar. En slutsats av detta resonemang, vilket 

stöds av erfarenheter gjorda i Lunda Nova-projektet, är att det huvudsakliga problemet med 

entreprenörskapets möte med skolmiljöer är språkligt. Sveriges lärare på samtliga nivåer kommer 

inom den närmsta framtiden sannolikt att explicit möta entreprenörskapsvokabulär i en eller annan 

form i de dokument som reglerar deras profession. Om de lämnas till ett val mellan skruden och sin 

respektive nivås variant av Skolverkets reaktion mot densamma, ett val mellan två likartade 

ideologiska låsningar, dock i varsin ände av kontinuumet, tystas den stora mängd skolning i 

företagsamhet som sedan länge sker i svenska skolor men som benämns med helt andra vokabulärer.  

Det är nonsens att skolning i 1/ utvecklande av egna åsikter, 2/ färdigheter såsom kreativitet, 3/ 

förmåga att motivera sig själva, 4/ förmåga att söka efter möjligheter samt 5/ förmåga att hantera även 

osäkra förhållanden15 inte tränas i de yngre skolåldrarna. Ingen av de grundskolenheter som deltog i 

Lunda Nova-projektet ”kännetecknas av en hård tidsstyrning med en splittring av undervisningen på 

                                                 
14 Ur utredningens förord skrivet av Peter Nygårds, då Statssekreterare vid Handels- och Näringsdepartementet.  
15 1 - 5 är från citatet från Europeiska kommissionen ovan.  
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många ämnen under samma dag”16. Mötet med de lärare som deltagit i Lunda Novas projekt 

”Entreprenörskapsprogram för unga”, ger mångtaliga exempel på att det antingen har hänt ganska 

mycket under de sex respektive åtta år som förflutit sedan ovanstående utredningar skrevs, eller att 

utredarna saknar begreppslig förmåga att klä de aktiviteter som äger rum i framför allt de yngre 

åldrarna i en entreprenörskapsvokabulär som är ”diskursivt gångbar”. Lunda Nova-projektet pekar mot 

det senare, vilket utgör ett argument för en mer aktiv lärarstrategi då entreprenörskapsvokabulären nu 

på allvar gör entré inom skolans värld; Applicera den inåt, på sig självt som kår, för att därmed 

avkräva de diskursiva producenter som omger den enskilde läraren ett par stegs retirering. Ett signum 

för diskursiv produktion är nämligen att vara en inte obetydlig del av problemet, en blygsam del av 

dess lösning, samt framställa det omvänt:  

 

 Att det finns glapp mellan mål och verklighet är ingen ny insikt – skolan har under 

långa tider anklagats för att inte leva upp till sina egna läroplaner. […] En vanlig 

förklaring i den allmänna debatten är att man individualiserar problemet och lägger 

skulden på lärarna: om de bara gjorde sitt bästa och följde läroplanens intentioner 

skulle målen lätt kunna uppnås. Vi menar att en sådan idealistisk förklaring bidrar till 

att dölja de egentliga problemen och därmed motverkar en förändring (Madsén, 

1990).   

[…] Som Arwedson påpekar, i en forskningsöversikt om lärares arbete (1994), 

har forskarna på senare år blivit klara över det som lärare alltid har vetat – nämligen 

att arbetet innebär att massor av komplicerade beslut hela tiden måste fattas med ett 

ofta otillräckligt beslutsunderlag. 

För att klara av dessa tvetydiga beslutssituationer måste lärare utveckla olika 

rutiner. Den erfarne läraren har en bred repertoar av sådana arbetsregler, som brukar 

fungera. Det är både ett vågspel och ett mödosamt arbete att utveckla nya rutiner, 

som måste prövas ut successivt. Läraren riskerar också att förlora sina tidigare 

”rationaliseringsvinster”. Det är därför så viktigt att lärarna får gå fram i sin egen takt 

och efter egna överväganden pröva ut sådana nyheter som de själva tror på. […] 

Detta understryker hur viktigt det är med långsiktighet, uthållighet och ett stödjande 

klimat, om någon djupare förändring skall komma till stånd (Johannisson & Madsén, 

1997: 134-135). 

 
Långsiktighet, uthållighet och ett stödjande klimat är inga paradgrenar för de diskursiva producenter 

som styr lärarnas vardag. Lappkasten har under årens lopp varit många och omfattande, detta trots att 

”det är närmast omöjligt att utifrån förändra lärarnas undervisningsstrategier” (Johannisson & Madsén, 

1997: 135). I en arbetssituation präglad av en stor mängd tvetydiga beslutssituationer kan ”de metoder 

som man utvecklat för att hantera denna situation närmast […] karakteriseras som 

”överlevnadsredskap”” (Johannisson & Madsén, 1997: 135). I en sådan situation är det enbart lärarna 

själva som kan ändra på rutinerna – ”och de gör detta endast under förutsättning att de också ser 

fördelar med dessa förändringar! Lärare måste, för att våga ta steget ut i det okända, först få uppleva 

konkreta exempel på nya, möjliga rutiner. En bra modell är då att lärare regelbundet träffas i frivilliga 

grupper för att utbyta erfarenheter om hur man kan förändra undervisningen” (Johannisson & Madsén, 

1997: 135). Just frivillighet står i fokus i den uppmaning som får avsluta rapportens första del. 

 

                                                 
16 Från citatet från utredningen av Johannisson & Madsén ovan.  
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Vi tror att en avgörande förutsättning för att man skall kunna sluta gapet mellan mål 

och verklighet i skolan är att man lyckas skapa en anda av förtroende ute på 

skolorna, som bygger på att lärarna själva tilltros om att kunna ta initiativ till en 

förändring. Då måste de också få stort inflytande över arbetets organisering och 

genomförande. Det måste bygga på frivilligt engagemang att man går in i ett 

förändringsarbete […] Lärare skiljer bestämt på samarbete som är påbjudet eller 

formellt reglerat och frivilligt samarbete […] Lärarna anser att de i ringa grad kan 

påverka arbetet på den formella arenan. Sådant som tid, plats, innehåll och vem som 

skall leda diskussionen är bestämt i förväg. De har svårt att göra sig gällande i ett 

sådant sammanhang, men slår desto mer vakt om den rätt de har att själva bestämma 

i klassrummet […] Lärare måste tro på det de gör, annars blir undervisningen aldrig 

bra, oavsett metoder. De måste därför själva ta initiativ till och ansvar för 

förändringar (Johannisson & Madsén, 1997: 136). 

 

Menas det allvar med ett entreprenöriellt svenskt utbildningssystem är frågan om makten över lärarens 

vardag central. Entreprenörskap kan omöjligen tämjas fram, en obehaglig insikt för de diskursiva 

producenter som främjar kontroll och styrning, om än i ”friare” former på senare tid. Läraryrket bär 

entreprenörskapets signum men benämns aldrig så. Entreprenörskapsvokabulär kan vara till hjälp att 

kasta av en del språkliga ok som omgett lärarkåren en längre tid, men enbart om lärare frivilligt 

kommer fram till det. Vad diskursiva producenter (ett sammanhangs ”reglertekniker”, se avsnitt 8) kan 

göra är att inget eller lite göra, ett stöd genom avstående och avstånd. Det vore ett diskursivt 

entreprenörskap av mycket innovativ karaktär.  

 

5. Projektets praktik: 2003-2005 

En inbjudan till dig som vill vara med och 

utveckla metoder för entreprenörskap i skolan 

 

Lunda Nova Näringslivscenter arbetar för att långsiktigt utveckla den lokala 

arbetsmarknaden. Vi har under ett par år studerat företagsamheten i lokala skolor och 

sett hur olika projekt och initiativ stämmer väl överens med vad vi vill uppnå. […] Det 

finns givetvis många idéer och tankar bakom programmet men agendan är öppen. Vi 

vill bygga metoder, idéer, pedagogik och koncept utifrån de lokala förutsättningar och 

pågående aktiviteter som vi vet finns i Spånga-Tensta. Vi vill därför bjuda in lärare att 

vara med i en pilotgrupp. Tillsammans med handledare, forskare och projektledare 

skapar vi programmets form och innehåll. Medverkande är Hans Lundberg, doktorand 

entreprenörskapsprofilen vid Växjö universitet och Kjell Gustavsson, Lärarhögskolan i 

Stockholm (Lunda Nova Näringslivscenter, Inbjudan till pilotgruppen, 2003-05-07). 

  
I denna, den andra halvan av rapporten, fokuseras den operativa fasen av projektet. Efter det att den 

formerande företagarfasen gradvis under sommaren 2003 såg sitt slut, genomgick projektet 

omvälvande förändringar. Från att sedan sommaren 2002 varit ett projekt med stora planer styrt av en 

liten grupp med viljestarka individer, via lätt tumultartad improvisation under senare delen av 2003, 

där projektet trots allt blev operativt 2003-10-03 efter att ha gjorts officiellt genom att inbjudan 

delades ut på ett Skola- och Näringslivsseminarium 2003-05-07, övergick projektet i myndighetsfasen 

till fokus på genomförbara planer, styrt/påverkat av en voluminös mängd människor. Den nye 

projektledaren, Michael Frejd, med aktivt stöd av Göta Sandin, och Lunda Novas nye operative chef, 

Torbjörn Gustavsson, satsade på en väsensskilt annorlunda strategi relativt sina företrädare. Efter att 
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ha kommit in i sina delvis nya roller samt fått projektet operativt, kunde man dryga halvåret senare, 

2004-02-11, presentera tankar om en ny projektstruktur17 inför den nyrekryterade styrgruppen: 

Organisation    Organisation  

- förskola/grundskola/gymnasium - Näringsliv 

Pilotgrupp av 20 lärare på 5 enheter  Gunnar Pihl, Stockholm-Lunda Företagsgrupp 

   Claes Tornerhielm, Tensta Företagarförening 

Kontaktpersoner   Tommy Elovsson/Lars Wiberg, Spånga Företagarförening

  

Senada Angelova, Hyllingeskolan  Projektledare/samordnare 

Malte Roos, Spånga Gymnasium/Grundskola  Michael Frejd, Lunda Nova Näringslivscenter 

Kari-Pekka Santala, Bussenhusskolan  Göta Sandin, Barn och Ungdomsavdelningen 

Madeleine Thomsson, Solhemsskolan   

Karina Astering, Förskolan Skäftingebacken/Sundbyvägen 78 

 

Styrgrupp      

Cathrine Önnestam, chef Barn och Ungdom 

Mats Carinder, chef Tekniska Avdelningen 

Ewy Olausson. Förskolechef  

John Envall, rektor Spånga gy/gr 

Philip Olsson, rektor Bussenhusskolan 

Elisabeth Sörhuus, rektor Hjulsta Skolor 

Ulf Nicander, ordf. Stockholm-Lunda Företagsgrupp 

Sven Jansson, Elfa, Handelskammaren 

Kjell Gustavsson, Lärarhögskolan Stockholm 

Torbjörn Gustavsson, Lunda Nova Näringslivscenter 

 

Referensgrupp (Planerad) 

Bengt Johannisson - Växjö Universitet 

Tomas Stavbom - Länsstyrelsen  

Björn Sandström - Nutek 

Margaretha Westman - Svenskt Näringsliv 

Jörgen Kleist/Anders Bååth - Stockholms Näringslivskontor 

Thomas Persson/Eva Littorin - Stockholms Utbildningsförvaltning 

Jack Kindberg - Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 

Ulla Wiklund - Myndigheten för skolutveckling 

(Excerpt ur Presentation inför styrgruppen, Lunda Nova Näringslivscenter, 2004-02-11.) 

 

Genom de personer som omnämndes och de organisationer de representerade, kan man av 

presentationen enkelt sluta sig till att projektet ömsat skinn till att bli ett mycket brett 

samverkansprojekt över olika myndighets- och enhetsgränser. Den allt överskuggande frågan för den 

nya projektledningen kom att handla om legitimitetsfrågan. Via många timmar i telefon och flitigt 

vandrande på Spånga-Tenstas gator, brukade man sitt kulturella och sociala kapital, sitt väl 

upparbetade kontaktnät i den lokala miljön samt sin insikt i det politiska maktspel som utgjorde en 

betydande del av projektets kuliss, till att bit för bit hamra fram den förankring och problemlösning, 

tusentals små detaljer, som krävdes för att få loss lärare, göra det möjligt för dem att kvarstå i projektet 

samt få in nya lärare i det. Det var ett praktiserande av de ”tusen små förändringarnas” 

entreprenörskap (Johannisson & Madsén, 1997: 11) vilket i mångt ersatt jordbruks- och 

industrisamhällets radikala innovationer. Det är i dagens samhälle mycket ovanligt med det senare 

                                                 
17 Allt som planerades blev inte realitet. Presentationen speglar trots detta den poäng jag ovan vill framhålla.  
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slaget av entreprenörskap, men trots detta fortsätter framförallt näringslivets företrädare att 

reproducera den gyllene era då Sverige vid förra sekelskiftet ömsade skinn från jordbrukar- till 

industrisamhälle, mycket tack vare radikala innovationer. Men det var då. I dagens samhälle ”med ett 

stort inslag av tjänster [och upplevelser, min anmärkning] också inom industriproduktionen, måste 

entreprenörskapet få en annan profil” (Johannisson & Madsén, 1997: 11). Projektets andra fas, 

myndighetsfasen, utgör ett exempel på hur de tusen små förändringarnas entreprenörskap kan 

praktiseras av myndighetsentreprenörer, ett exempel på hur ett vidgat strukturellt handlingsutrymme 

(se avsnitt 2) produktivt kan hanteras. För att ge en struktur åt de kommande inblickarna i den 

verksamhet som ansträngningarna syftade till, synlig- och medvetandegörandet av de tusen små 

stegens entreprenörskap som skolans entreprenörer dagligen iscensätter, följer en kronologisk 

uppställning av den operativa fasens sammanhållande ram: 

TABELL 1: Den operativa fasens sammanhållande ram. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KÄLLA: Egen konstruktion. 

Händelse Tidpunkt Pilotgr. Projektgr. Styrgr. 5-p-kurs  

1 Maj 2003 Inbjudan 

2 Sep 2003  Möte 1 

3 Okt 2003 Träff 1 
4 Nov 2003  Möte 2 

5 Dec 2003 Träff 2 

6 Jan 2004  Möte 3 

7-8 Feb 2004 Träff 3  Möte 1 

9 Mar 2004  Möte 4 
10 Maj 2004 Träff 4 

11-13 Sep 2004 Träff 5 Möte 5 Möte 2  

14-15 Okt 2004  Möte 6   

16-17 Nov 2004 Träff 6 Möte 7 

18 Dec 2004   Möte 3 
19 Jan 2005  Möte 8 

20 Feb 2005    Träff 1/7 

21 Mar 2005  Möte 9  Träff 2/8 

22 Maj 2005    Träff 3/9 

23 Jun 2005   Möte 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

24 Sep 2005    Träff 1/Kull 2 

25 Nov 2005 Återträff 1   Träff 2/Kull 2 

26 Mar 2006     Träff 3/Kull 2 

 
Kommentar I: Pilen indikerar en ”uppväxling av projektet”. Flera aktörer i Stor-Stockholm hörde talas om projektet och ville associera 

sig till det, alternativt ingå i det. Det senare uppmuntrades aktivt av projektledningen, och för att möjliggöra deltagande bortom 

Spånga-Tenstas, och därmed Lunda Nova Näringslivscenters aktionsradie, institutionaliserades pilotprojektet till att bli en 

uppdragsutbildning på Lärarhögskolan i Stockholm, därmed öppen ”för alla”. Urpremiären av kursen var lite speciell i det att den för 

pilotgruppens lärare, som varit med hela vägen, utgjorde kulmen (träff 7-9) på flera års arbete med det entreprenöriella lärandet, medan 
det för de nya lärare som tillkom utgjorde starten (träff 1-3) på en förhoppningsvis givande resa in i detta lärlandskap. Som en gest till 

de lärare ur pilotgruppen som givit så mycket av sin tid och sitt engagemang under flera år, gjorde projektledningen det möjligt för 

dessa att gå 5-poängskursen utan kostnad för dem eller deras skolor. I frågor som dessa synliggjordes en av fördelarna med ett delat 

projektledarskap då Göta Sandin och Cathrine Önnestam från Barn- och Ungdomsavdelningen, i just finansieringsfrågor ofta gick in 
kraftfullt och löste upp diverse knutar som infunnit sig.   

 

Kommentar II: Lunda Nova Näringslivscenters arbete med det entreprenöriella lärandet fortskrider i skrivande stund. Streckningen 

mellan händelse 23 och 24 indikerar att juni 2005 utgör bortre tidslig gräns för rapporten, inte projektet. Men för att tydliggöra, till 

skillnad från det som kritiseras som Projekt-Sverige (kortsiktiga projekt, minimal effekt på lång sikt, bristande uppföljning/utvärdering, 
bristande kontinuitet, engagemanget kommer och går med projektpengapåsen, bristande spridning bortom den lokala kontexten, 

bristande kunskap om det sakområde som ofta i hast skall projektifieras av någon projektansvarig), att projektets entreprenöriella fas 

utgjorde startpunkten på ”något”, inte slutpunkten, tas några händelser bortom juni 2005 med: 5-poängskursen går för andra året under 

läsåret 2005/2006 och man har planeringen för nästa års kurs relativt färdig. Den ursprungliga pilotgruppen återsamlades i november 

2005 för uppföljning och dokumentation av vad åren av arbete i pilotgruppen till dags dato har fört med sig ute på skolenheterna. 
Projektledningen har en relativt stor mängd ”spillover-effekter” och uppväxlingsmöjligheter att ta ställning till: Ministrar omnämner 

projektet i politiska utspel, projektet figurerar i ”försnack” till europeiska storstadskonferensen i maj 2006; Den fyra personer lilla 

enheten har att hantera politiseringen av projektet, bejaka delar av den, och samtidigt föra projektets själ – hands-on-närheten till 

lärarna – vidare. En svår balansgång.  
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Vad gjordes då möjligt genom skapandet av denna ram? Projektets innehållsliga praktik kretsade i 

huvudsak kring handledd översättning lärarna emellan av skiftande vokabulärer för pedagogiska 

aktiviteter som på olika nivåer och enheter tränade någon eller flera av entreprenörskapets ansikten; 

kreatör, innovatör, entreprenör18. Denna handledda översättningsprocess genomfördes på två vis. 

Handledningen som ägde rum på de kollektiva träffarna, då Hans Lundberg i dialogintensiva 

föreläsningar synliggjorde något av den forskning som görs kring entreprenöriellt lärande, fungerade 

för lärarna som ett avbrott till det vardagliga skolarbetet. Handledningen som ägde rum mellan de 

kollektiva träffarna, då Kjell Gustavsson besökte varje skolenhet i genomsnitt två gånger per termin, 

med början höstterminen 200319, fungerade som stöd i det vardagliga skolarbetet. Just denna 

kombination visade sig bli lyckosam. Att få ”komma ifrån” ett par heldagar per termin utan att känna 

skuld (t ex för överlämpning av lektionsansvar på arbetslagskollega) och få träffa kollegor från andra 

enheter och nivåer i trivsamma miljöer med något så enkelt som lite gott att äta och dricka, visade sig 

vara den ena uppskattade beståndsdelen i upplägget. Utan den andra beståndsdelen, det regelbundna 

stödet väl tillbaka i skolvardagen i form av handledningen ute på skolenheterna, hade den första dock 

reducerats till att bli en liten trevlighet utan långsiktig effekt. Dessa två ömsesidigt förstärkande 

metoder för att bedriva systematisk handledd översättning över tid, understödd av en skolextern 

organisation (Lunda Nova Näringslivscenter) som ”löste allt praktiskt” i kulisserna, är de centrala 

organisatoriska orsakerna till projektets framgång. Förutom handledd översättning som huvudsaklig 

metod, ägnades också tid åt studiebesök på företag, åt att förmedla det särpräglade i de sätt som 

entreprenörer lär sig i och om tillvaron, samt diskutera huruvida detta perspektiv kunde berika den 

pedagogiska praktik som försiggick (Lundbergs uppgift). Vidare, länkades dessa ”nyheter” till 

”klassiska” skolfrågor som värdegrundsfrågor (Zackari & Modigh, 2000), läroplansöverensstämmelse 

(Lpfö 98, Lpo 94, Lpf 94), arbetsgruppens psykologi (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2000), barns 

livsvärldar (Torstenssson-Ed, 2003) samt vägar till elevers lärande (Lendahls & Runesson, 1995) 

(Gustavssons uppgift). Detta breda anslag föranleddes av den grundläggande fråga som utgjorde 

utgångspunkten för hela projektet: 

 

Hur ser en utbildning ut som förebereder för det som inte går att förutsäga? 

(Johannisson & Madsén, 1997: 112). 

  

När ett projekts operativa fas väl tar överhand tenderar dess ursprung att falla i glömska, i detta fall att 

projektidén föddes vid praktikens möte med forskning om fenomenet (Edenholms möte med 

Johannisson 2001, se avsnitt 2). Det finns därför anledning att backa ett ögonblick, tillbaka till 

                                                 
18 Björn Bjerke, professor i entreprenörskap vid Malmö Högskola, ligger bakom denna begreppstrio.  
19 Första terminen, ht 2003, genomfördes handledningen ute på skolenheterna gemensamt av Gustavsson och 

Lundberg. Det visade sig vara något överambitiöst, varför en arbetsdelning mellan projektets två huvudsakliga 

”externa kunskapsbärare” (se avsnitt 1), vidtog från och med vt 2004. Förenklat kan sägas att de kollektiva 

träffarna ”var Lundbergs” och handledningen däremellan ”var Gustavssons”. Givetvis följdes detta inte slaviskt, 

vid de kollektiva träffarna förekom en rad olika aktiviteter, men som grundprincip hölls den fast vid.  
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projektets fundament, dess förankring i tankar om lärande som är etablerade i de globala framkanterna 

av fältet entreprenöriellt lärande och entreprenörskapsutbildningar. Den utredning som förde upp 

frågan på den politiska agendan i Sverige inleds med portalformuleringen: ”Entreprenörskap föds ur 

socialt samspel och förblir i sig en skapelseprocess, där samspelet med andra individer är det centrala. 

Detta innebär att entreprenörskapets särdrag är att det speglar själva tillblivelsen av något nytt och 

därmed står lärandet nära” (Johannisson & Madsén, 1997: 19). Utredningen organiseras av tre 

begrepp, vilka smälter samman lärande och skapande:  

 

Entreprenörskap som en kontinuerligt skapande process innebär gestaltande, 

organiserande och materialiserande. “Gestalta” handlar om att kunna ge uttryck och 

kommunicera de idéer och tankar som (ännu) inte kan kläs i en välartikulerad 

vokabulär. “Organisera” handlar om att förverkliga visionen i samspel med andra. 

Samspelet präglas av uppriktig dialog eftersom detta skapar förutsättningar för eget 

lärande. “Materialisera” handlar om att ge projektet och dess produkter en konkret 

dräkt (Johannisson & Madsén, 1997: 59).  

 
Fortsättningsvis diskuteras i detalj hur entreprenöriell skaparkraft – en estetiskt präglad lärprocess 

grundad i platsunika, lokala kulturella förutsättningar – skulle kunna komma till tals i det svenska 

utbildningssystemet, en i så fall nygammal ”nyhet”: 

Vi ser […] det aktuella intresset för begreppet ”entreprenörskap” som en renässans 

för ett nygammalt bildningsideal som innebär att välorienterade och initiativkraftiga 

individer i samspel med andra förverkligar visioner. Utmaningen för hela den 

svenska skolan, från förskola till högskola, är att ge detta engagemang en adekvat 

kunskapsplattform (Johannisson & Madsén, 1997: 17). 

 
Utredningens synsätt ligger nära det synsätt som författarna till Skolan och den radikala estetiken 

(Aulin-Gråhamn et al, 2004) för fram. De två texterna diskuterar samma fenomen – kultur, skapande, 

estetik och lärande – med skiftande ingångsvärden men med likartade slutsatser. Från respektive 

perspektiv, estetiskt samt entreprenöriellt präglat lärande, konkluderar den förra texten att en allt mer 

utbredd marknadsestetisering20 tarvar produktiva och kreativa motbilder, en radikal estetik, medan den 

senare texten, i spjärn mot den diskursiva logik, managerialism, som producerar och distribuerar 

marknadsestetiken, konkluderar i ett likartat behov av produktiva och kreativa motbilder från ett 

reformativt entreprenörskap. En broslagning mellan den radikala estetiken och den syn på 

entreprenörskap som utredningen företräder, med lärande/skapande processer som delad värdegrund 

till gagn för samhällets och individers tillväxt, vari i ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning ingår 

som givna men inte allenarådande aspekter, kan utgöra en skarp allians i ansträngningarna att främja 

ett nygammalt bildningsideal i former avpassade för framtidens svenska utbildningssystem.  

                                                 
20 En ny sorts estetik helt dominerad av marknadens villkor, ”en kraft som genomsyrar alla områden: från våra 

mest privata drömmar till prylarna som omger oss i vardagslivet och iscensättningar av storpolitiska konflikter” 

(Aulin-Gråhamn et al, 2004). Med begreppet marknadsestetik sätter författarna de västerländska 

konsumtionssamhällenas inträde i en symbol- och teckenekonomi i relation till estetikens ”ursprungliga” 

domäner samt diskuterar denna relation i en skolkontext. Den marknadsestetiska organiseringen är flitigt under 

luppen i många ämnen och har givits många namn (t ex den nya ekonomin, uppmärksamhetsekonomin, den 

kulturella ekonomin, associationsekonomin och upplevelseekonomin). 
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Just frågan om former delar ofta skoldebattörer i tu. Sven-Eric Liedman löser i mångt upp denna 

polarisering genom att föra fram tesen om vikten av kunskapens nödvändiga omväg, det vill säga 

vikten av motstånd i kunskapssökandet (2001). Han menar att uppmärksamhet har ett nära samband 

med kunskap. Det helt nya och det svåra kräver en odelad uppmärksamhet, en intensiv ansträngning, 

medan det redan halvt förtrogna kan sjunka in i minnet även med en flackande uppmärksamhet 

(Liedman, 2001: 25). Uppmärksamheten är på samma gång nyckfull och möjlig att styra, den kan 

kommenderas fram och den kan uppmuntras fram (Liedman, 2001: 25). Den moderna pedagogiken 

skyr tvånget, så i det återstående, uppmuntrande alternativet utgås det helt från individen, vilket 

medför stor risk för trivialitet och för det ytliga. Den långsamma utvidgning som är tänkt att ske 

avstannar om intresset falnar längs med en lång resa (Liedman, 2001: 27). Kunskapens nödvändiga 

omvägar är således centrala för att motverka de tendenser till kravdevalverande och tillrättaläggande 

“låt-gå-attityd” som ibland följer på ett interaktivt upplägg med en naiv syn på elevaktivitet. Ola 

Halldén menar att olika former av interaktivitet inte nödvändigtvis innebär att eleven är aktiv i någon 

särskilt intressant mening. Utan; “Elevaktivitet bör snarare betraktas som ett förhållningssätt hos 

eleven till det som han skall lära in. Elevaktivitet blir på detta sätt inte entydigt bundet till vissa 

undervisningsmetoder och kan inte heller beskrivas med de arbetsformer som utnyttjas i 

undervisningsmetoderna” (Halldén, 1982: 45f, ur Johannisson & Madsén, 1997: 98). Ett sådant 

lärande får sin spänst först när det i reflexiva processer tar spjärn mot det Liedman kallar 

rotkunskaper. Han menar att dessa grundläggande kunskaper, som lever ett långt liv, utgör en 

förutsättning för de flesta detaljkunskaper då de ger varje kunskapsmassa ett inre sammanhang. I alla 

utbildningar är rotkunskaperna därför väsentliga och de blir än viktigare i en framtid där så många 

fakta förändras oavlåtligt (Liedman, 2001: 17). Traditionsenliga, innehållsinriktade och icke-

interaktiva upplägg av lärande har således sin givna plats i ett entreprenöriellt lärande värt namnet. 

Efter denna återblick, vänder vi åter till projektets praktik, till en inblick i några av de många 

exemplen på skolenheternas entreprenöriella lärande. 

 

6. Projektets fokus: Entreprenöriella lärare och elever  

I detta avsnitt följer utdrag ur lärarnas egna berättelser om det entreprenöriella lärande de iscensatt 

med sina elever under projekttiden. Metodiskt är det vid impressionistisk etnografi och 

berättelsemontage av vikt att låta berättelserna tala för sig själva, okommenterade av mig eller andra 

röster, så att den enskilde läsaren själv kan göra sig sin tolkning av berättelserna. Vad som ovan 

tillhandahållits är en struktur som grund för läsarnas individuella tolkningar. Helt ograverat är 

materialet dock inte. Barnens namn och klassbeteckningar är anonymiserade. Övriga aktörer är inte 

anonymiserade. Av utrymmesskäl är ett urval samt viss redigering av lärarnas innehållsrika texter 

gjort. Lärarna själva har översänt vissa smärre korrigeringar. Min förhoppning är att ha gjort så lite 

våld på lärarnas berättelser som möjligt. Tillägg gjorda av mig är [markerade med klammer].  
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6.1. Bussenhusskolan: Projekt ”Affären”  

Vi är tre pedagoger med olika bakgrund och olika ansvarsområden inom vår skola. Britta är 

förskollärare sedan 20 år tillbaka och studieledare för skolans förskoleklasser. Tuula är 

mellanstadielärare sedan 15 tillbaka och har vidareutbildat sig till specialpedagog och arbetar som 

sådan sedan ett år tillbaka och är sedan ht-04 studieledare för åk 1-3. Irene är mellanstadielärare sedan 

25 år och arbetar som klasslärare i åk 4 och studieledare för åk 4-6.  

Mål[et med vårt projekt är att s]timulera vår skola till ett mer företagsamt lärande och som ett 

medel använda skolans affär och därmed införliva och implementera (förverkliga, genomföra) affären 

i skolans arbete. Arbetssätt[et innebär att vi t]illsammans med en elevgrupp skapa[r] idéer för ett 

företagsamt lärande genom att på ett kreativt sätt använda affären som ”läromedel” = ”Få kunskap 

genom handling”. Utifrån vad vi lär oss genom elevgruppen och kursen utforma en arbetsplan i vilken 

ska ingå olika arbetsmoment kring affären, moment som stimulerar entreprenöriellt tänkande. 

Arbetsgång för projektarbetet: Under vår introduktionsträff den 3 februari -05 på Eggeby gård 

diskuterades bl. a terminologi och vikten av att få kunskap genom handling. 17 februari hade vi ett 

planeringsmöte med den lärare som har ansvar för affärskunskap inom elevens val. Vi berättade om 

vårt projekt och våra tankar omkring det. Vi fick respons och kände att det skulle gå att bygga vidare 

på våra idéer. Nästa steg var att träffa elevgruppen som vi skulle samarbeta med under cirka 6 veckor. 

10 mars var det dags. Med på mötet var också skolans kanslist som hade möjlighet att hjälpa oss med 

ett utökat öppethållande för affären tillsammans med eleverna. 

 
Vad kunde vi nu göra för att höja affärens värde, att alla skulle 

veta om affären och att vi skulle sprida ett arbetssätt som 

använde sig av affären på ett mer elevanpassat sätt? Följande 

idéer kom fram som vi enades kring:  

1. Reklamaffischer som placeras på strategiska platser på 

skolan. 

2. Reklamblad som delas ut i klasserna. 

3. Röstsedel bifogas reklambladet där alla deltar för att rösta 

fram ett namn på affären. 

4. Utökat öppethållande på tisdagar, på rasten, av kanslisten 

och elever. 

 

Vi bestämde också hur detta ska göras: 

- rita affischer för hand där all viktig fakta framgår, öppethållande, betalningssätt (buspeng, vår egen 

valuta..) varor osv. 

– utarbeta reklambladen på datorn med information, bilder på ett trevligt tilltalande sätt så att det kan 

sättas upp i klassrummet. 
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– skriva ut röstsedlar på datorn där alla klasser lätt kan fylla i förslagen. 

– vi lärare ska göra reklam för affären på infomöten samt på våra egna arbetsenheter. 

 

Mötet kändes inspirerande och bekräftande då eleverna själva kom på idéer och spontant såg framför 

sig hur allt skulle se ut och tydligt såg vad som praktiskt måste göras. Som arbetsgrupp fortsatte vi att 

läsa litteraturen, diskutera med varandra och så smått börja skriva ner vad som hände. 17 mars hade vi 

ett seminarium med föreläsning av Hans Lundberg om Johannissons ”livsverk” = ”Entreprenörskapets 

väsen”. Vi fortsatte också med vår planering av projektarbetet och Kjell och Hans tog del av våra 

tankar.  Bl. a gick vi igenom målbeskrivningen samt att vi skulle mejla över ett förslag på tid för 

handledarträff. Innan vi träffade våra elever igen i vårt projektarbete skrev vi ett kort infobrev till alla 

kolleger för att känna att de följer oss på vägen, lite tankar bakom vårt arbete, elevarbetet, 

planeringshållpunkter osv. 24 mars, träff igen då med elevgruppen. Nu blev det mycket praktiskt 

arbete. Eleverna själva hade förberett affischerna, reklambladet och röstsedeln för hand, nu blev det 

dags för ordbehandlaren. Beslut togs att eleverna sätter upp affischerna på måndag samt att de delar ut 

reklambladet till alla klasser och övriga på skolan. 

På tisdagen utökade vi öppethållandet samt att eleverna själva bestämde vilka som arbetar i 

affären tillsammans med kanslisten. 7 april träff igen. Idén om ett månadsblad kom upp. Vad vill vi 

med det, hur kan det se ut?? Vi kände att eleverna behöver stöd och handledning i att börja tänka 

själva och att vi ska hålla igen… 14 april gick vi igenom de namnförslag som kommit in, nu kände vi 

att vi verkligen hade satt i gång något och fått respons!  

Det här engagerade eleverna. Eleverna gjorde en ny 

röstsedel, beslut hade tagits att nu ska alla välja 

mellan förslagen och välja ett. Månadsbladet 

utarbetades, först på blädderblock där vi alla försökte 

få med det vi ville. Här fick vi vuxna puffa lite för att 

vi ska få fram att klasserna ska vara aktiva med 

månadsbladet. Den 21 april utarbetades månadsbladet 

i olika modeller.  
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Digitala kameran har använts löpande för dokumentation och för reklamblad och månadsblad. Några 

arbetade med att söka om olika varor på nätet, för att sedan användas i månadsbladet. Månadsbladet 

med ny röstsedel delades ut. Ett blad med varufakta, kunskapsfråga och bilder. 28 april-sista gången!! 

Vi gick igenom röstförslagen - spännande, alla ville att deras klassförslag skulle vinna! Vi fick gå 

igenom hur man demokratisk löser sådana frågor. Ett vinnarnamn lottades fram - ”buserian”. På 

kunskapsfrågan utsågs också en vinnande klass. Vi gjorde en utvärdering av vårt gemensamma arbete 

under 6 veckor. Omdömen som roligt, bra, att det har känts bra kom fram. Under skolans 

valborgsfirande den 29 april på vår skolgård kungjordes affärens namn samt vinnare av 

kunskapsfrågan. Fina priser delades ut av vår rektor, från affären naturligtvis. 

 
Pris delas ut till vinnande klasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

”Härmed får skolans affär 

namnet……….” 

Buserian 
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Sammanfattning/utvärdering: Vad har vi nu lärt oss om entreprenörskap? Från första mötet med ordet 

tills nu? Det som känns viktigt att ”bekänna” är att vi från början tyckte att det var något oklart, 

flummigt tänkande, något nygammalt som dammats av och getts ny skepnad i ett nytt ord. Det vi 

tänkte var att man kan väl lika gärna säga elevaktivitet och praktiskt arbete – varför detta krångliga ord 

– vad står det för? Det vi nu inser är att entreprenörskap är ett övergripande ord för ett förhållningssätt 

i vårt arbete där elevaktivitet, tillvaratagande av elevers idéer och kunnande samt praktiskt arbete 

förenas med fortlöpande analys av olika utvecklingsprocesser hos elever och hos oss.  Det är inte lätt 

att släppa taget lite och lita på elevers egna idéer och företagsamhet. Vi har under arbetets gång fått 

”hålla i oss” för att inte styra upp arbetet och trots att vi försökt har vi inte alltid lyckats. 

Det tar tid att ”vänta ut” elevers initiativ mycket beroende på att elever är vana att vi lärare säger 

hur de ska göra och vad som är rätt. Under arbetet med elevgruppen sattes vi ”på prov” eftersom 

eleverna arbetade snabbt och villigt när vi beslutat vad som skulle göras. Processen innan beslutet 

inrymde obeslutsamhet, tjafs, onödiga ”gå på toaletten besök” etc. När vi medvetet var passiva och 

frågade exempelvis, ja men hur gör vi nu – kom med förslag, kom också förslagen och på hur vi kunde 

göra. Elevernas spontana förslag diskuterades i gruppen och besluten blev hela gruppens och där var vi 

vuxna med som ”realister” – vilket inte var helt lätt eftersom risken fanns ju att helt förändra elevernas 

idéer till ”vuxenprodukter”.  [Sammanfattningsvis]: 

Ett första värde i arbetet har varit att elevernas idéer har genomförts och att deras förslag har spritt 

kunskap om affären till hela skolan, vilket ju ingår i målet för vår kurs. 

Ett andra värde har varit att lära känna sig själv i ett e-lärandeskap, att få känna frustration när det 

ej blivit som man tänkt men upplevelsen av glädjen när insikten av att elevernas delaktighet faktiskt 

har bidragit till ett växande. 

Ett tredje värde är att vi i och med kursen lärt känna varandra utifrån andra förutsättningar och 

därmed fått en djupare arbetsrelation. 

Ett fjärde värde har varit att ta del av de seminarier som givits och därmed fått träffa ”nya 

ansikten” – fått inblick i hur andra skolor tagit tag i E-tänkandet. 

Ett femte värde är den teoretiska kunskap som litteratur och föreläsningar gett oss och som i 

diskussion och analys givit insikt om att kunskap genom handling är pedagogik, pedagogik som vi på 

vår skola i och med denna kurs vill införliva – vilket ju också ingår i vårt mål.  

 

6.2. Entreprenöriellt lärande i förskolan  

Syftet med entreprenöriellt lärande i förskolan är att tillvarata den kunskapssökande och 

kunskapsskapande kraft som finns hos barn. Det handlar mer om att bevara barnets inre drivkraft och 

låta det utveckla sin företagsamhet än om att förskolebarnet ska förberedas för att starta egna företag: 

 



 21 

➢ Hur kan förskolan bidra till att barnet från början får erfara att dess egna tankar och teorier är 

betydelsefulla och därigenom utvecklar självsäkerhet och tillit till sin egen förmåga att erövra 

kunskap?   

➢ Hur får de möjlighet att omsätta sina teorier om världen i praktiken? 

➢ Vad krävs för att barnet ska utveckla självtillit, mod och handlingskraft för att följa sin egen 

övertygelse, även om det innebär att bryta mot omgivningens mönster? 

 

Så här arbetar vi metodiskt med frågeställningarna: 

➢ Genom vår tro på att varje barn är rikt och kompetent, vill vi bemöta det individuellt och ge 

det utrymme att uttrycka sina funderingar om världen. Varje person har rätt till sin egen åsikt.  

Pedagogen frågar efter barnets tankar och lyssnar aktivt för att förstå dess tankegång. Olika 

idéer ställs bredvid varandra utan att värderas. Alla förslag är lika viktiga. Barnet uppmuntras 

till att försöka hitta ett sätt att klara utmaningar själv.   

➢ Barnet ska få tid och utrymme att undersöka och utforska med alla sinnen på sitt sätt. Då 

upplever det ett lustfyllt lärande. Vi vill ge barnet möjlighet att följa sina teorier och pröva 

dem i konkreta situationer genom att experimentera. Det skaffar sig insikt genom att själv 

upptäcka vilken lösning som fungerar. Pedagogens roll innebär att ställa frågor på ett sätt som 

inbjuder barnet att uttrycka sina tankar, i stället för att presentera färdiga lösningar.  

➢ Gruppen blir en tillgång i kunskapsbyggandet. I samspelet och dialogen mellan barn uppstår 

nya möjligheter att lära av och genom varandra. Barnet får erfara att det finns många 

perspektiv på samma sak och många olika vägar för att lösa ett problem. I gemensamt arbete 

kan var och en bidra med någonting. Det stärker barnets självförtroende som bildar grunden 

för att det i handling ska kunna skapa sig sin egen kunskap.    

 

Bakgrund till vårt arbetssätt: 

 

År 1944, kort efter andra världskrigets slut, började en grupp föräldrar bygga en förskola utanför 

staden Emilia i norra Italien för att förbereda barnen för ett nytt samhälle. Med krigets erfarenheter av 

diktatur, förtryck och förföljelse som fick människor att ge upp sina egna värderingar och bli slavar 

under regimen, ville man skapa förutsättningar för ett demokratiskt samhälle med reflekterande, 

tänkande och självständiga individer. De drevs av visionen om ett samhälle präglat av demokrati och 

dialog, bestående av människor med stark tro på sin egen åsikt där krigets fasor aldrig skulle kunna 

upprepas. För att uppnå denna starka självkänsla, måste den grundläggas som barn. Den förskola vi 

arbetar inom har sedan mitten av 90-talet strävat efter ett arbetssätt präglat av idéerna i Reggio Emilia. 

Självtillit och mod är väsentliga egenskaper för en entreprenör, det är något som vi arbetar för att 

barnet ska utveckla under sin tid på förskolan. Entreprenöriellt lärande handlar om fullständiga 
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läroprocesser där barnet själv ser världen som formbar med möjligheter för nyskapande och 

förändring. Vårt arbetssätt innebär att låta barnet formulera sina teorier för att sedan ifrågasätta och 

pröva dem gentemot andras idéer. Ett aktivt förhållningssätt i lärandet är väsentligt för att bygga 

kunskap samt självtillit, vilket är viktigt likväl för det lilla barnet som den stora entreprenören. ”Man 

kan vid en närmare jämförelse finna slående överrensstämmelser mellan barns informella lärande och 

entreprenörsinriktade läroprocesser.” (Johannisson, B m.fl. s. 54). 

Ett entreprenöriellt förhållningssätt: Entreprenöriellt lärande i förskolan sker ideligen i alla möjliga 

vardagliga situationer, det är därför av stor vikt att ett entreprenöriellt förhållningssätt genomsyrar 

förskolans organisation. Hur vuxna förhåller sig i relation till barnet blir avgörande för dess utveckling 

som person och för dess fortsatta lärande. Pedagogens förhållningssätt får därmed en otrolig betydelse 

– det präglar barnets sätt att se på sig själv och sin förmåga. Barnet kan bli en stark personlighet som 

tror på sin egen förmåga att utforska, ta reda på och lära sig. Det kommer att vilja veta och ge sig ut 

för att prova olika möjligheter. Det kan även bli ett självosäkert barn, tvivlande på sitt eget kunnande. 

Det är då beroende av andras bedömande; dess lärande blir inriktat på att uppfylla omvärldens 

förväntningar och återge den kunskap som anses ”rätt” av dess omgivning. Det pedagogen väljer att 

fokusera på är det som kommer att utvecklas. Det är därför av stor vikt att pedagogen belyser, 

uppmuntrar och bekräftar det barnet kan, samtidigt som barnets eventuella svagheter och 

tillkortakommanden inte förstoras. 

Pedagogens uppgift blir därför att skapa utmanande situationer där barnet ges möjlighet att lyckas. 

Det krävs att pedagogen ständigt försöker inta barnets perspektiv och medvetet utforma dagens alla 

små men betydelse fulla händelser. Förändringen av verksamheten började med en ny och förändrad 

barnsyn. Från ett fokus på vårdande och omhändertagande inom den svenska förskolan övergick 

pedagogerna till att se barnet som kompetent, med stora potentialer – ett barn som vill och kan skapa 

sin egen kunskap. Pedagogerna började iaktta barnen för att upptäcka deras lärande och kunna 

understödja dem i detta. Med hjälp av observation och dokumentation fick de en annan syn på barnet 

med alla dess förmågor. När barnet får den tid det behöver, visar det att det är kompetent på många 

olika områden och blir stärkt av att lyckas: ett litet barn som kan klä på och klä av sig, duka av sin 

tallrik, hjälpa en kompis att ta på skorna eller byta blöja.    

 

Exempel från verksamheten 

Ett exempel på hur man med hjälp av observationer kan synliggöra entreprenöriellt lärande i 

förskolan. 

 

På förskolan [xxxx] har barnen, som alla är 5 år gamla, under en tid byggt höga torn av kaplastavar. Vi 

pedagoger har observerat att barnen använder sig av en avancerad byggteknik, [v]ilken går ut på att 

med jämna mellan rum förse de ihåliga tornen med ett slags golv. Varför vet vi inte, men golven visar 
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sig vara nödvändiga för att kunna bygga riktigt högt. Om en kaplastav råkar ramla ner genom hela 

tornet kommer den att med stor kraft träffa de nedersta stavarna och därigenom rasera tornet. Med ett 

antal golv på ungefär en underarms avstånd förhindras att tornet rasar, dessutom kan man sträcka ner 

sin hand och plocka upp staven. Vi har valt att se kunskapen i hur man konstruerar höga torn av 

kaplastavar som ett exempel på en av många kunskaper som skapas av och överförs mellan barn. Hur 

man konstruerar torn av kaplastavar är endast i mycket liten omfattning en kunskap som genom 

instruktioner förmedlas av en vuxen. Enligt vår mening är detta kunskapsskapande ett bra exempel på 

barns entreprenörsinriktade läroprocesser i förskolan.  Att vi pedagoger sällan bygger eller instruerar 

barnen i hur man bygger - samtidigt som våra barn dagligen bygger, utforskar och konstruerar - 

styrker den slutsatsen.    

 

Pedagogerna bestämde sig för att ta reda på hur det går till när barn lär av varandra och tillsammans 

skapar kunskap.  

 

Fyra barn valdes ut och fick i uppdrag att bygga så högt som möjligt. Sedan tog pedagogerna ett steg 

tillbaka och antecknade vad barnen sade till varandra. Vi riktade vår uppmärksamhet mot all 

kommunikation som på något sätt gav svar på följande frågeställningar:  

 

Hur inspirerar och stimulerar barn varandra?  

Hur överförs kunskap mellan barn? 

Hur lär barn av andra barn? 

Hur utmanar barn varandra? 

Hur skapar barn kunskap? 

Hur erövrar barn sin kunskap? 

  

[flicka 1] och [flicka 2] väljer att samarbeta och bygger ett torn tillsammans. [pojke 1] och [pojke 2] 

bygger var sitt torn. Efter ett litet tag rasar flickornas torn och de börjar bygga ett nytt, samtidigt som 

[flicka 1] med ett uppmuntrande tonfall instruerar [flicka 2]. 

 

- Vi måste nog vara försiktigare den här gången. 

 

Det är tydligt hur barnen genast skapar inre bilder av hur höga tornen ska bli. Tornen är bara någon 

decimeter höga när [pojke 1] säger. 

 

- Jag hämtar en stol som jag kan stå på när den blivit högre. 
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Alla följer hans exempel och hämtar höga stolar att stå på. Sedan följer flera kommentarer i syfte att 

stärka bilden av hur höga de tänkta tornen ska bli. 

 

- Den ska bli jättehög. 

- Vi bygger ända upp till taket. 

- Det ska bli högre än förra gången. 

 

Det är slående hur barnen hela tiden mäter tornen och jämför vem som har byggt högst, lägst eller 

”mitt i mellan”. De mäter även tornen och jämför med sin egen kroppslängd. Vid ett tillfälle kryper 

[flicka 2] ihop och gör sig så liten som möjligt och konstaterar sedan glatt. 

 

- Den är högre än mig nu!  

 

Barnen utmanar varandra genom en inbördes tävlan om vem som byggt det högsta tornet. 

 

- Vem har högst ? [pojke 2] sen vi och sen [pojke 1]. 

- Nu har vi inte mitt i mellan längre. 

- Nu är vi mitt i mellan igen. 

- Vi är högst, vi är högst. 

- Nu har jag kommit lika högt som [pojke 2]. 

- Jag är störst, ni mitt i mellan och [pojke 2] minst.   

  

Ställningen i ”bygga högt tävlingen” förändras hela tiden, då det för tillfället hösta tornet tenderar till 

att rasa och det blir till att börja om från början. Hur hjälper då barnen varandra att hantera besvikelsen 

och hur uppmuntrar de varandra att fortsätta bygga, även om tornen rasar flera gånger? När ett torn 

rasar väljer barnen att se det som något kul, man skrattar, flamsar och skämtar. I och med att man 

skrattar tillsammans - inte åt någon - blir misslyckandet inte lika tydligt. Det blir rentav riktigt kul när 

tornet rasar och man får möjlighet att börja om på nytt. Vid ett tillfälle råkar de andra barnen skratta 

till lite när [pojke 2:s] torn rasar. Det är tydligt att han inte uppskattar det och skrattet liksom fastnar i 

halsen på de andra. [flicka 1] försöker sedan att släta över händelsen med en nödlögn. 

 

- Vi skrattade inte, vi såg inte ens att det rasade. 

 

Lite senare rasar [pojke 1:s] torn och [pojke 2] övertar därmed ledningen. [pojke 2] har det för tillfället 

högsta tornet men väljer ändå att försöka uppmuntra [pojke 1] med orden. 

 



 25 

- Det är inte någon tävling. 

 

[pojke 1] drar lärdom av att det går fortare för flickorna som bygger sitt torn tillsammans. Han föreslår 

därför ett samarbete med [pojke 2]. 

 

- Vi bygger tillsammans så går det fortare. 

 

Pojkarna börjar liksom flickorna att samarbeta med ett gemensamt torn. Lite senare bekräftar [pojke 2] 

samarbetets fördelar med orden. 

 

- Det är mysigt att sitta och bygga tillsammans. 

 

Till slut rasar det nu jättehöga tornet med ett stort brak. Alla skrattar gott utom [pojke 2] som blir lite 

besviken. [pojke 1] som orsakade raset genom att lägga dit den sista kaplastaven tröstar genom att 

säga. 

 

- Jag skrattar åt mig själv.   

 

Efter att vi diskuterat dokumentationen blir några frågor uppenbara för oss pedagoger. Våra barn har 

tillsynes en entreprenöriell fingertoppskänsla som vi pedagoger saknar. Vi finner det inte troligt att vi 

vuxna hade klarat av att utmana, inspirera och stimulera ett ensamt barn att med glädje fortsätta bygga 

torn efter torn på det sätt som vi nyss observerat.  

 

6.3. Hjulsta skolor: Lust att lära 

En modell, ett arbetssätt för år 7-9: På Hjulsta Skolor är 98 % av eleverna flerspråkiga/har utländsk 

härkomst. Elevernas språkliga förmåga och den kulturella kompetensen varierar avsevärt och är 

beroende av många faktorer, som t.ex. 

• Elevens varierande skolbakgrund 

• Hur länge eleven har bott i landet/Elevens vistelse i Sverige 

• Föräldrarnas utbildnings bakgrund 

• Föräldrarnas grad av integration i samhället 

 

Vi är övertygade om att alla elever vill lära och kan göra framsteg om det får göra det i sin egen takt. 

Detta innebär, tycker vi, att varje elev bör få utrymme och resurser i fråga om tid och anpassat 

arbetssätt. Vi försöker utarbeta modeller så att alla elever ska hitta sitt sätt att lära. Det entreprenöriella 

lärande går hand i hand och genomsyrar vårt arbetssätt. I boken Den bildande människan (1999), 
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liksom de flesta forskare som analyserat förståelseinriktad lärande, pläderar Gardner för stark 

begränsning av det innehåll som studeras. Läraren ska inte försöka ”täcka kursen” utan hjälpa eleverna 

att förstå att ”avtäcka världen”. 

Förståelse tar tid och kräver omfattande bearbetning: Under många år som modersmålslärare och 

klasslärare har [vi]21, Senada och Gunilla, samarbetat kring barnen som var flyktingar från Bosnien. Vi 

upptäckte att vi hade gemensam syn på lärande och inte minst värdegrund. Genom samarbete med 

Jerker kunde vi bilda ett lärarlag. Med våra kompetenser kunde vi utforma vår modell. Det var en av 

anledningarna att vi tillsammans sökte oss till högstadiet där vi skulle utveckla detta arbetssätt. Många 

av våra elever saknar studietradition i hemmet. Det sociala nätverk som behövs för att fånga upp de 

elever som inte lyckas i sitt skolarbete saknas i många fall. Då är det ännu viktigare att skolan blir en 

trygg plats för lärande. Vanligtvis möter eleverna många lärare på högstadiet. För att skapa en lärande 

miljö där få lärare kan arbeta ämnesintegrerat krävs att det finns bred kompetens. Vi fick förtroende att 

utveckla en modell som möjliggörs av att vi på skolan arbetar timplanelöst. Vi tre täcker alla teoretiska 

ämnen i den klass som vi bildade och blev mentorer till. Klassen bildades av elever som valde språk, 

musik, dans, bild som profil. Det innebär att eleverna utvecklar alla sina intressen och talanger, det 

som Gardner kallar multipla intelligenser. 

Så började vi: Vid skolstarten hade vi 14 elever med olika skolbakgrund. Deras språkliga förmåga 

varierade från ren nybörjarnivå i svenska som andraspråk till en välutvecklad och avancerad 

andraspråksnivå. Vi ville arbeta tematiskt utifrån skönlitteratur och skapa det flerstämmiga 

klassrummet där allas röster berikar samtalet. Vi ville integrera så många ämnen så möjligt och utgå 

från skönlitteratur. Eftersom vi alla var nya på högstadiet kändes det spännande att sätta igång och 

förverkliga våra tankar om lärandet. Vi saknades facit men var fulla av entusiasm. 

Det vi funderade på var: 

• Hur mycket förstår eleverna när de läser? 

• Hur skapas mening i texten? 

• Känner eleverna sig i texten? 

• Ökar förståelse om man läser texten högt och diskuterar texten tillsammans? 

• Vilket kulturellt kapital bär eleverna med sig? 

 

För att skapa förståelse måste begreppsbildningen vara klar och eleverna måste ha ett språk för att 

uttrycka sina åsikter. Genom att använda skönlitteratur och parallellt läsa faktatexter lär sig eleverna 

ord och begrepp. Detta gör att det blir lättare att förstå sammanhanget. 

Vårterminens arbete i so/svenska i 8[x] i Hjulstaskolan 2005: Under jullovet nåddes vi alla av 

nyheten om den stora tsunamikatastrofen i Sydostasien som tog många människors liv.  När 

                                                 
21 [”Vi” är Jerker, språkvetare och pedagog med spanska som komplement, Gunilla mellanstadielärare med 

behörighet i engelska och svenska för högstadiet och Senada som är modersmålslärare och naturvetare.] 
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vårterminen startade stod bänkar tomma och personal saknades i många skolor. Hjulstaskolan 

drabbades inte direkt och det var skönt. I alla tidningar kunde man läsa om hur människorna i Asien 

hanterade problemen och vilken nytta deras religion gjorde i arbetet med skadade och döda människor. 

 

– Hur skulle vi hantera detta i skolan?  

Vi läste naturligtvis dagstidningar och upptäckte att det talades mycket om buddismen som religion 

och livsstil. Mycket av det som står i dagstidningar förutsätter att man känner till och förstår vad som 

skrivs. Vi kände att detta var ett bra tillfälle att lära oss mer om det som behandlades i dagspressen. Vi 

beslöt att i samråd med eleverna att läsa vad som stod om buddismen i läroboken. Eleverna stötte på 

ett annat sätt att tänka och handla utifrån buddismens tankar. Detta blev underlag för etiska 

diskussioner där eleverna själva kunde jämföra med sin egen religion och sina tankar. Det gav också 

möjlighet att höra vad kamraterna tänkte i frågan. I klassen finns det elever med olika 

trosuppfattningar och det blev naturligt att titta på likheter i olika religioner. En videofilm ”Gud har 99 

namn” visar på ett tydligt sätt hur buddister lever i dagens Sverige. Filmen skildrar hur olika religiösa 

riktningar lever i Sverige och utövar sin tro. Efter religionsavsnittet var det dags att ta itu med nästa 

fråga: 

 

– Var ligger Asien och hur lever man där? 

Då behövdes en lärobok som eleverna kunde ta fakta ifrån, en lärobok med så lättförstålig text så alla 

kunde förstå texten. Vi skaffade läroboken och vi läste delar av texten tillsammans. Detta är en 

förutsättning för att upptäcka att alla elever hänger med. Många begrepp måste tas upp till ytan och 

förklaras. Många elever skäms för att tala om att de inte förstår facktermerna i läromedlen de 

använder. Resultatet blir då att eleverna känner sig misslyckade och tappar lusten till lärandet. Först 

tittade vi på vad det stod om Asien i allmänhet och eleverna fick en kort introduktion om världsdelen. 

Eftersom jag (Gunilla) har varit i Japan visade jag mina egna bilder från min resa för att väcka intresse 

och frågor. Jag berättade också om hur jag upplevde landet och människorna. Eleverna läste det som 

stod om Japan i läroboken och fick lite mer kött på benen. Om eleverna vill veta mer kan de söka fakta 

på bibliotek och på nätet. Thailand och Indien ingick också i avsnittet om länder i Asien. I texten 

möter eleverna bl.a. namn på kryddor som är vanliga i asiatisk matlagning och även används i vårt 

land. För att få en ingång till kemiavsnittet ingår dessa ord och begrepp i stoffet. Eftersom vi strävar 

efter att eleverna skall få en helhetsbild av verkligheten samarbetar vi naturligtvis med NO-läraren. I 

NO-undervisningen diskuteras hur naturkatastrofer uppkommer och eleverna får möta dessa fenomen 

vid besök på Naturhistoriska riksmuseets utställning. Som en avslutning på detta arbetsområde gör vi 

en liten kunskapskontroll som ska visa om eleverna har förstått och lärt sig det vi hade som 

målsättning: 
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• Vet eleverna varför folket i Thailand hjälpte sina medmänniskor och satte sin egen smärta 

sist? 

• Vet eleverna varför tsunamin drabbade länderna i Asien med sådan förödelse? 

• Har eleverna några tankar om hur detta ska undvikas i framtiden? 

• Kan eleverna leva sig in i hur det känns för de drabbade? 

  

Om svaren är ja, har vi lyckats med vårt mål. 

 

Nästa arbetsområde blev Afrika på elevernas begäran. Många av Hjulstaskolans elever och deras 

förfäder kommer ju ursprungligen från olika länder i Afrika. Vi började med att titta på olika klimat- 

och växtzoner. Vi resonerade om hur klimatet och den omgivande naturen påverkar människornas sätt 

att leva och försörja sig. Vi tittade också på hur djuren lever i de olika miljöerna. En intressant fråga 

var om det är skillnad att leva i en stad och på landsbygden. Man kan dra paralleller med svenska 

förhållanden.  

För att få veta mer om hur människorna lever använder vi den utmärkta tidningen Globen, som 

finns både som papperstidning och nättidning. Den kommer ut med flera nummer per termin och 

innehåller artiklar om och bilder på hur barn och ungdomar i olika länder lever sitt vardagsliv. Det är 

lätt att förstå texterna och eleverna kan sätta sig in i hur deras jämnåriga lever. Ofta handlar det om hur 

skolsituationen ser ut för dessa ungdomar och belyser vad viktigt det är för dem att få gå i skolan. 

Religionen spelar en viktig roll för många ungdomar och deras familjer och påverkar vardagslivet och 

människornas värderingar. Vi valde att läsa mer om Islam som är en stor religion i flera afrikanska 

länder t.ex. Somalia. Många av våra elever är muslimer men de är inte så vana att diskutera religion 

och prata om hur religionen påverkar människor. Här kan vi jämföra och leta efter de många likheter 

som finns mellan de olika religionerna. Det skönlitterära stoffet blev olika afrikanska sagor. I sagorna 

som berättades och berättas fortfarande förs den muntliga traditionen vidare från generation till 

generation. Där får barnen veta vad som är farligt, hur man ska agera i olika situationer och hur man 

ska möta sina medmänniskor. 
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Livskunskap på hög nivå 

Boken En blomma från Afrikas öken handlar om en könsstympad somalisk kvinna som blev en 

framgångsrik fotomodell och hennes liv. Flickorna läser boken med skräckblandad förtjusning och vill 

sedan diskutera innehållet. Flera av eleverna, både pojkar och flickor, läste gärna boken Dumpad som 

handlar om en pojke som lämnas kvar i Somalia och som bygger på en verklig händelse.  

Genom litteraturen får eleverna svar på många av sina existentiella frågor. Kunskap om sex och 

samlevnad är för många familjer tabubelagt. Eleverna får sin kunskap via media och kompisar. Många 

har därför en skev bild av relationer mellan människor. Fördomar sprids och är grogrund för 

missförstånd och fientlighet mellan människor. För att angripa problematiken måste vi använda olika 

arbetssätt t.ex. besök på Eggeby gård (fältskola) där vi använder oss av expertis i närområdet. För att 

eleverna ska få tillräckliga kunskaper tog vi upp temat i olika ämnen t.ex. svenska, biologi, 

livskunskap, engelska och bild.  

Sammanfattning: Förändringsarbete är inte lätt men eftersom vi trodde på vår idé klarade vi av 

både vissa elevers, föräldrars och kollegers misstro: 

• Man undrade om man verkligen kunde lära sig något när det inte fanns så många prov  

• Man undrade varför man inte följde skolan invanda mönster 

• Man uppfattade ”riktig” skola där man löste uppgifter skriftligt och individuellt 

• Att göra studiebesök och utflykter var slöseri med tid 

• Att läsa böcker och diskutera dessa på lektionerna var också slöseri med tid 

• Lustfylld undervisning är ingen riktig undervisning 

 

Vi och eleverna har hittat ett sätt där vi verkligen förstår vad vi lär oss. 

 

6.4. Solhemsskolan I: En modell för F-12 baserad på Entreprenöriellt lärande 

Mitt [Madeleine Thomsson] exempel bygger på befintligt arbete i Spånga gymnasium och grundskola 

som är en 3-parallellig F-6, 4-parallellig 7-9 samt 6-parallellig ”10-12” skola. Jag har dock lagt till 
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egna idéer för att kunna konstruera en någorlunda heltäckande modell. Vad som är verklighet och vad 

som är fiktivt är i det här läget irrelevant, det är meningen man ska utläsa det hela som en modell att få 

inspiration av och utveckla vidare. Ingen entreprenöriell idé ska stagnera och vara sig själv nog.  

I F-klasserna genomförs varje år polis- och brandkårsdagar där eleverna får ta del av 

samhällstjänster. Dessutom medverkar F-klasserna, tillsammans med år 1 och 2 varje år i 

Snilleblixtarna, där man tar tillvara barnens egna idéer och de får tillverka prototyper av det vi kallar 

”skräp och skrot”. 

I år 1 startar man ett eget ”företag” där varje elev satsar eget startkapital som man ska få att växa. 

Efter projektets slut bestämmer klassen tillsammans om man ska dela upp vinsten eller fortsätta in i 

nästa projekt. Minst ett klassprojekt bör genomdrivas varje år i år 1-6. Det är mycket viktigt att det är 

eleverna själva som tar alla beslut och som gör allt arbete. 

I år 3-4 är det dags att göra några marknadsundersökningar i närliggande butiker och i reklamblad. 

Man integrerar förstås matematik (statistik) och samhällskunskap. Samtliga elever får nu också 

intervjua affärsidkare i närsamhället om deras yrkesval och konkurrenssituationen för deras 

affärsverksamhet. 

I år 3-6 besöker man varje termin olika serviceinrättningar i stadsdelen/samhället. Förskolor, 

äldreboende, sjukvård, bibliotek, tekniska avdelningen och gatukontoret är exempel på 

samhällsservice som är bra för eleverna att känna till. 

I år 5 praoar man en dag på sin förälders arbetsplats och i år 6 praoar man parvis på föräldrars 

arbetsplatser (dock inte hos sin egen förälder). Den dag som frigörs använder lärarna för att gemensam 

planering. 

I år 7-9 besöker man olika företag i stadsdelen/samhället och man får en företagsfadder från 

gymnasiet. 

I år 8 har men en vecka prao på hösten och två veckor på våren. 

I år 8-11 besöker man olika myndigheter i samhället och tar del av lagar, förordningar och beslut. 

År 10-12 innebär ett grundläggande aktivt val. Elever från grundskolan försvinner till andra 

gymnasieskolor, andra elever kommer till, elever som inte har haft det entreprenöriella lärandet som 

en självklar del av sin skoldag. För vissa elever på denna skola innebär det djurvårdar-, natur- eller 

samhällsprogrammet och för andra innebär det ekonomiprogrammet. De som väljer 

ekonomiprogrammet får fadderföretag att studera och förhålla sin kunskap till. De får även 

”fadderelever” i år 7 som de behåller i tre år. Skolan började arbeta tillsammans med Lunda Nova 

(stadsdelens samverkansorgan för näringsliv och skola) redan 1998, då främst inom logistikbranschen. 

Detta har sedan utökats till att gälla allt fler företag och industrier inom stadsdelen. 

Allt det jag hittills har givit exempel på lutar åt entreprenörskap och utåt mot samhället. Vart tog då 

det entreprenöriella lärandet vägen? Jo, i en allt högre grad ska elevernas egna idéer bejakas. Egna val 

ska kunna göras, inom vissa givna ramar (som vidgas med elevernas ålder och vana att besluta). Egen 
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planering av lektion/dag/vecka ska befrämjas och utvärdering/reflektion ska ske efterhand samt efteråt. 

Modellen att reflektera efter hand är utarbetad av Karl Weick och kallas för ”act thinking[ly]” och 

presenteras av Bengt Johannisson.  

Stor betoning måste ligga på egna idéer och lustfylld och vacker redovisningsform. Den kreativa 

och konstruktiva eleven måste få utrymme. Hon måste ges möjlighet att följa sin intuition. Howard 

Gardners helhetssyn på människan, där de olika intelligenserna får tillåtelse att blomma måste råda. 

Det kan inte vara roligt att sitta och arbeta noga och lägga ner sin själ på ett arbete och sedan få höra: 

”Vad fint, du kan sätta in den i pärmen…” Alla arbeten måste få en mottagare, helst en naturlig sådan. 

Det finns i skolans värld en naturlig möjlighet att förena vetenskap och konst. Eleverna ska få gestalta 

och synliggöra världen så att den blir begriplig för dem och de lättare ska kunna se sammanhang på 

olika plan. 

 

6.5. Solhemsskolan II: Klass 1[x] 

Vi är två pedagoger som är knutna till en klass. En är klasslärare och en är förskollärare på fritids. 

Båda är förskollärare i grunden.  

Annica: Jag kom in i projektet med viss tvekan. Hur ska vi kunna använda entreprenörskap i 

fritidshem och skola? Under första mötet så kände jag att ”Wow, tänk att få in det här i skolans värld”! 

Entreprenöriellt tänkande är ett nytt sätt att lära tänkte jag när kursen startade. Jag kom fram till att vi 

redan har en del av det entreprenöriella tänkandet på fritidshemmet i dag, fast vi pratar inte i de 

termerna.  

Sara: Jag har varit med i projektet från början. Presentationen av projektet stämde helt överens med 

mina egna tankar och funderingar. Jag hoppades få inspirerande idéer som kunde öppna upp för ett 

mer differentierat arbetssätt. Efter ca ett och ett halvt års tid in i projektet kunde jag fortfarande inte 

förstå hur jag naturligt skulle kunna få in entreprenörskap i klassrumsundervisningen. Jag såg ingen 

möjlighet till hur eleverna skulle kunna hinna med allt jag är ålagd att ta upp, samtidigt som de skulle 

arbeta entreprenöriellt och dessutom vara entreprenörer. Då höll Hans Lundberg en fantastisk 

föreläsning om entreprenöriellt lärande. Den var helt suverän och tankarna snurrade fortare och fortare 

och tog nya banor. Plötsligt insåg jag hur jag skulle kunna få in entreprenörskap i undervisningen. Jag 

pratade med Annica eftersom hon är vår klasskontakt och är delaktig i undervisningen fyra timmar i 

veckan. När projektet övergick till utbildning frågade jag Annica om hon också ville gå eftersom hon 

redan var inne i entreprenörskapsarbetet. Enär vi redan hade ett väl fungerande samarbete blev jag 

mycket glad när hon sade ”Ja!”.  

Klassen består av 25 elever tolv killar och tretton tjejer. Öppningen till entreprenörskapsarbetet 

kom under en EQ–lektion i slutet av december. Klassen var indelade i smågrupper och skulle hitta på 

ett kort uppträdande eller drama. På väg ut till sin grupp var det en elev som frågade vem de skulle 
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visa det för. Nästa kommentar var ”Ska vi visa det för föräldrarna?”. Äntligen öppnades idén till vårat 

projekt! 

Det var viktigt för oss att idéerna helt och skulle komma från eleverna själva, för att det skulle vara 

entreprenörskap i våra ögon. Om vi skulle ha givit dem idéerna, vad hade då skilt uppgiften från 

vanligt skolarbete? Om än ett väldigt roligt sådant. För oss handlar entreprenörskap om att få en idé, 

och tro på den tillräckligt för att genomföra den. Med facit i hand tror vi inte att eleverna hade varit 

lika engagerade om vi hade kommit med förslagen. Nu har vi kunnat hålla oss i bakgrunden medan 

eleverna har varit de drivande.  

Klassen delades in i de ordinarie halvklassgrupperna. Eleverna själva grupperade in sig i pojk- och 

flickgrupper. Eleverna kom efter diskussioner i respektive grupp själva fram till vad de skulle göra för 

typ av framträdande.  

 

”Det blev en teater, en pjäs, en pjäs med dans och en dans.” 

 

”Vi kolla på en film på datorn och där var det en knäpp uggla och sen skulle man se hur många som 

kom på festen, och sen skulle man se hur mycket det kostade.” 

 

Filmen som vi kollade på var Svenskt Näringslivs CD ”Varg nosar och jagar”. Den var mycket 

uppskattad. Den var så väl pedagogiskt upplagd att eleverna klarade av att arbeta med materialet helt 

på egen hand. Vi började samtidigt läsa boken ”Varg nosar och jagar” som även den är utgiven av 

Svenskt Näringsliv. Boken är enkelt skriven för att elever i år fyra ska klara av att läsa den. Den är 

skriven så att både goda läsare och de som får kämpa med läsningen ska kunna njuta av läsningen. Vi 

tycker att Ulf Nilsson har lyckats bra, men kan konstatera att den inte tilltalade våra elever speciellt 

mycket.  

 

”Vi gör det för att vi ska lära oss hur man startar företag.” 

 

Vi frågade våra elever om de skulle våga och vilja starta ett företag. Svaret blev ett samstämmigt 

”Jaaaa!”. För att komma fram till ett gemensamt beslut röstade vi. Den röstningen och alla 

efterföljande gick till på följande sätt: Först ger klassen olika röstningsalternativ som skrivs upp på 

tavlan. Vi är ytterst noga med att inte lägga några värderingar i de olika förslagen och att allas förslag 

tas upp. Eleverna väljer det förslag som de vill rösta på, och när alla har bestämt sig får de blunda. Vi 

säger de olika alternativen och varje elev räcker upp handen för det förslag som de tror på. Vi skriver 

resultaten på tavlan vart efter. När alla förslag är omnämnda och röstade på får alla titta och se 

resultaten. Efter omröstning kom klassen fram till att företaget skulle heta Klass 1[x]´s företag. 
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”Vi ska satsa 10: - var för att köpa tillbehör till företaget.” 

 

Eleverna satsade tio kronor av sina egna veckopengar/månadspengar. Annica och Sara tänkte att det 

kunde öka känslan av att det är de själva som på egen hand har klarat av att starta och driva ett företag. 

Annica och Sara var övertygade om att showen skulle gå med vinst. Därmed skulle vinsten givet vara 

elevernas egen. Våra entreprenörer skulle med den vetskapen kunna rösta helt efter eget huvud utan att 

behöva tänka på mammas/pappas eventuella rättighet i vinsten eller vad de skulle anse vara ”rätt” 

röstningsalternativ. Även Annica och Sara satsade 10 kronor var. Vi upplevde att eleverna tyckte att 

det var extra spännande att pengar var involverade i projektet. Det blev mer på riktigt då. En kollega 

på skolan som även hon är med i entreprenörskapsprojektet var mycket bestämd i att hennes elevers 

projekt inte skulle inkludera pengar eftersom pengar är det enda de tänker på. Hon anser att hennes 

elever behöver tänka mer på hur de kan bidra till och ingå i samhället, medan vi upplevde att pengar 

för våra ettor blev ett bevis på att deras idéer är eftertraktade.  

 

Summa: 270 kronor 

 

”Vi har bakat för att föräldrarna och syskonen ska handla så att vi tjänar pengar på företaget.” 

 

”Man ska inte ta för mycket betalt för då kommer det ingen.” 

 

Eleverna kom på att de skulle ha kaffeservering för att tjäna pengar. Det blev många livade 

diskussioner om vad de skulle sälja. Vi hade 270 kronor i startkapital, och det var det vi hade att röra 

oss med. Eleverna ville sälja tårtor, kakor, bakelser, läsk, saft, olika sorters juice, kaffe m.m. Annica 

och Sara tog fram recepten som behövdes och vi gick gemensamt igenom vad som behövdes och vad 

det kostade. Eleverna konstaterade snabbt att de inte hade råd att köpa in allt de ville sälja. Klassen 

röstade fram vad som skulle säljas, handlingslistor skrevs och vi tågade till affären och gjorde våra 

inköp. Recepten skrevs på tavlan, och eleverna bakade av hjärtans lust i klassrummet. Eleverna gjorde 

sig erfarenheten att det inte blir godare chokladsmak för att man har i extra mycket kakao. Det slutade 

med att de kunde sälja två olika sorters kakor, saft, kaffe och te. Under diskussioner kom de själva på 

att de även behövde muggar och servetter. Alla de 270 kronorna som eleverna hade satsat spenderades. 

 

Summa: 0 kronor 

 

”Man kan göra programblad då vet man vilka som ska vara först och så vet man vad grupperna heter. 

Vi har tagit foton på grupperna.” 
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Prislista 

• inträde över 8 år 5 kr, under 8 år gratis 

• programblad 2 kr 

• te 2 kr  

• kaffe 10 kr, påtår 4 kr 

• saft 4 kr 

• choklad-/kolakaka 1 kr 

 

Eleverna var mycket förtegna hemma om Klass 1[x]´s företag. Flera föräldrar kom och frågade oss 

vuxna om hur det gick, för deras barn sade ingenting. Vi tror att det var för att det var så viktigt för 

eleverna att det var deras eget projekt. När vi insåg elevernas enorma kapacitet höll vi oss i 

bakgrunden och lät dem driva sitt företag. Därför blev det inte betungande för oss utan enbart givande. 

”Barn är befriade från många av vuxenvärldens sociala, språkliga och tankemässiga begränsningar. 

Detta syns i deras förmåga att leka. I leken är det fritt fram att ta initiativ; möjligheterna dominerar 

över restriktionerna.” Johannisson m.fl. s. 88. Vilket leder till kreativa elever om de får möjlighet i en 

tillåtande miljö. Eleverna ser inte hindren/begränsningarna som vi vuxna gör. Många inklusive vi 

själva har imponerats av våra blott sjuåriga entreprenörers förmågor. Är anledningen till det att de är 

så unga och ”oförstörda”? ”Entreprenörer behöver kunskap för handling medan manegers kan nöja sig 

med kunskap om handlingar, det vill säga vad de kan be underställd personal att utföra. Kunskap om 

handlingar skiljer sig från kunskap för handling, eller som filosofen Bengt Molander säger: kunskap i 

handling.” Är det så att skolan analyserar sönder exempelvis entreprenörskapstänkandet?  Vi håller 

helt med det som står att läsa i Andersson m.fl. s. 1 ”Samspelet sker också genom de roller som 

individen möter, tilldelas eller tar på sig. Aktiva roller där man själv får ta mycket ansvar och visa 

prov på självständighet och där man får vara med och fatta beslut om det som rör den egna vardagen, 

ger individen möjligheter till en positiv utveckling.” 

Showkvällen 

Eleverna kom tillbaka till skolan klockan sex, för att förbereda cafeteria och scen. Några sade att de 

hade fjärilar i magen, andra sade att det kändes som de skulle kräkas, men alla var positivt sprudlande 

och spralliga. Halva gänget gjorde i ordning för försäljningen i caféet, med allt vad det innebar av 

dukning, blanda saft, lägga upp kakor, sätta upp prislistor m.m. Det enda som vi vuxna tog ansvaret 

för var kaffekokning och bryggning av te. Cafégänget ansvarade för allt som hade med caféet att göra 

under kvällen. Den andra gruppen arrangerade stolar till publiken, satte upp bord till biljett- och 

programbladsförsäljning och skylt om var publiken skulle invänta sin tur på att bli hänvisade till sina 

platser. Två elever som inte ville hålla på med pengar hade föreslagit att de kunde visa publiken till 

sina platser, för de hade sett att det kan vara såna som gör så i bland. Scengänget ansvarade för allt 
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som hade med föreställningen att göra. Alla var oerhört målmedvetna, engagerade och diskuterade hur 

de skulle organisera arbetet. ”Skulle man inte kunna arbeta tjej och kille?” föreslog en tjej och tittade 

ömt på en av killarna. Scenframträdandena ansvarade de fyra olika grupperna för:  

 

• Ensam hemma 

• Anthem 

• Dansskolan 

• Köttbullsgatan 

 

Grupperna blev klara samtidigt med sina förberedelser. De som skulle använda mikrofon fick lära sig 

hur man hanterar den. Sista minuterna ägnade vi åt att uppspelta dansa av oss lite nervositet. När 

publiken började anlända var cafégänget så nervösa inför sina uppträdande att en av oss höll sig 

bakom scenen tillsammans med dem och djupandades för att lugna och undvika svimningar. 

Scengänget var så inne i sina uppgifter att de inte hann vara nervösa. Scengänget klarade av allt helt på 

egen hand med allt vad det innebar av att ta hand om pengar, växla och hänvisa publiken till sina 

platser. Det var bara en gång som den av oss som inte lugnade barn ingrep. En förälder tyckte 

antagligen att det skulle gå fortare att få tillbaks sin växel om den själv tog den. Eleverna fick tipset: 

”Hur tror ni att kassörskan på ICA skulle reagera om en kund tog växeln själv?”. Efter det var det 

ingen vuxen som ens kom på tanken att växla själva, eftersom eleverna utstrålade en sådan 

självsäkerhet. Showen blev mycket bejublad av föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar. Att det var 

mycket som artisterna glömde bort att göra under uppträdandena som de gjort under genrepet var det 

ingen i publiken som märkte något av.  

Det bästa bevis vi kunde få på att det här var våra entreprenörers kväll och deras projekt, fick vi 

när de tackat färdigt för applåderna. När den av oss som varit med cafégänget och förberett kom ned 

till caféet, var alla redan på plats och i full gång med att sälja fika. Det som gladde oss var att de på så 

fullaste allvar tog ansvar för sina arbetsuppgifter. Alla visste vilken uppgift de hade och behövde 

varken ställa frågor till oss eller få uppmuntrande bekräftelser. De kände sig trygga i sig själva och de 

arbetsuppgifter som de skulle utföra, vilket ledde till att de hade många uppmuntrande ord över till 

varandra. Eleverna var så engagerade att de inte ville slita sig från sina arbetsuppgifter för att fika med 

sina föräldrar. På föräldrars anmodan om att fika tillsammans blev svaret ”Jag jobbar faktiskt”. De 

föredrog att fika på stående fot vid sina arbetsuppgifter. De hade tidigare bestämt genom röstning att 

”företagarna” fick fika gratis. 

 
Summa: 1143 kronor 

 

Dagen efter den fantastiska kvällen röstade vi om vi skulle dela upp vinsten mellan oss, eller om vi 

skulle satsa på ett nytt projekt. Det blev tjugofem röster mot noll för att fortsätta med företaget. Därpå 
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röstade vi om man ville ha tillbaks sina satsade tio kronor eller ej. Till vår förvåning var det bara tre 

elever som ville ha tillbaks sitt startkapital. Vi röstade om hur vi skulle gå vidare. Förslagen var: 

 

• starta restaurang 

• göra ett disco 

• sälja saker 

• göra en till show 

• teater 

• påskkort 

• dörrkransar 

• påskris 

• julbockar 

• göra påskägg 

• påskteckningar 

• påskkärringar 

 

I vanlig ordning satte vi i gång med att rösta. Förslagen som vann var att ha en restaurang och att 

anordna ett disco. Restaurangförslaget vann en ”jordskredsseger”. Hade vi tillräckligt med pengar för 

att ha buffé? Kloka entreprenörer som vi har började de dividera och kom på egen hand fram till att 

mat är dyrt. Det blev en livlig diskussion som slutade med att vi skulle börja med ett disco för att tjäna 

mer pengar, och därefter ha restaurang. Frågan var för vem skulle vi anordna discot? En elev drog sig 

till minnes att när hon gick i sexårsverksamheten var hon för liten för att få gå på skolans discon. 

”Kunde vi inte ha disco för småskoleklasserna?” Alla röstade för hennes förslag. Så var vi i gång igen. 

Något som gladde Annica och Sara var att våra entreprenörer hittat en målgrupp att satsa på, en nisch 

som var tom (= några att tjäna pengar på). Det är väl entreprenörskap. Vi bokade discot till det första 

datumet som idrottshallen var ledig. Klassen kom fram till att både reklamblad och affischer skulle 

öka antalet besökare. Eleverna fick välja vilken av uppgifterna de ville göra. När reklambladen var 

klara röstade eleverna fram ett förslag som vi kopierade upp. Eftersom färgpatroner är så dyra och vi 

inte har färgkopiator på skolan, så fick eleverna färglägga alla bladen för hand. När alla reklamblad 

var färglagda travade vi över till de tre förskoleklasserna för att dela ut ett blad till varje elev och sätta 

upp affischerna. Till våra entreprenörers förtjusning blev förskoleeleverna upprymda över inbjudan. 

För de flesta av dem skulle det bli deras första discobesök.  

När det var gjort började diskussionerna om vad vi skulle sälja, och var vi kunde handla billigast. 

Efter röstningar om vad som skulle inhandlas och hur mycket pengar som de vågade satsa av 

företagets innehav, inhandlades sakerna. Eleverna ville låta 500 kronor av företagets kassa vara 

orörda. Därefter började röstningarna om prissättningarna. En förälder hade möjlighet att hjälpa oss 
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med konsignation av läsk och chips – vilket var till oerhört stor hjälp. När klassen bestämde sig för att 

genomföra discot frågade vi dem om de skulle be föräldrarna om hjälp. Svaret blev ett enhälligt 

”Nej!”, det var viktigt för dem att känna att de klarade av även detta projekt utan föräldrarnas 

inblandning. Vi talade om för dem att om alla förskoleeleverna kom på discot så skulle det vara ca 100 

barn i idrottssalen. De förstod att det var ett orimligt ansvar för Annica och Sara om något skulle 

inträffa och det bara var två vuxna som var ytterst ansvariga. De föreslog att vi kunde be våra faddrar i 

år fyra om hjälp. Eleverna knackade på hos faddrarna och bad dem om hjälp. Av tjugofem elever var 

det tjugotvå som var ivriga att bistå sina fadderbarn. Vi gjorde en lottning och åtta faddrar fick 

komma. Annica och Sara var fortfarande inte nöjda med säkerhetsaspekten och gav eleverna förslaget 

om att be några föräldrar vänta i klassrummet (20 meter bort) som backup om något skulle inträffa. 

Det fick godkänt av eleverna. Till Annicas och Saras glädje hade vi två lärarkandidater hos oss under 

den perioden som blev fascinerade och frågade om de fick komma och vara med under kvällen. 

Eleverna gav sitt medgivande med villkoret att de skötte musiken och handlade mycket. Det lovade 

de. Med facit i hand gjorde deras medverkan skillnaden mellan stress och hysteri för Annica och Sara. 

   

Summa: 525 kronor 

Discokvällen  

När discobesökarna betalat fem kronor i inträde prickades de av från sin klasslista. Därpå var en av 

entreprenörerna med dem tills de funnit sig tillrätta. Klasslistorna hade en lugnande effekt på oroliga 

föräldrar och var en trygghet för Annica och Sara om något skulle inträffa. Sist men absolut inte minst 

var det lugnande för discobesökarna, eftersom vi kunde berätta för gästerna vilka kompisar som var 

där. Våra entreprenörer hade tidigare röstat om vilka arbetsuppgifter de ville ha under kvällen. Valen 

var: 1) ta betalt i entrén varvat med att visa gästerna tillrätta [och] 2) sälja i kiosken. De delades sedan 

slumpvis in i olika grupper. De som valde det första alternativet blev uppdelade i två olika grupper 

som turades om att ta entréavgift var tionde minut. Entreprenörerna som valde det andra alternativet 

arbetade i grupper om två – tre stycken som sålde en halvtimme var. På grund av att alla var så väl 

organiserade och tog sitt ansvar så förflöt kvällen över all förväntan, och våra gäster gick nöjda 

därifrån, bubblandes om sitt första discobesök. Det tog inte mer än en halvtimme för våra eminenta 

entreprenörer att städa upp allt efter discot. Dagen efter discot när vi skulle räkna våra intäkter, ville 

till Annicas och Saras fascination eleverna hellre ha roliga timmen än räkna pengarna. Det var bara tre 

elever som var intresserade av att räkna ut resultatet. De valde sedan att ha roliga timmen i stället för 

att hjälpa till med att räkna ut summan, som klassen bad Annica och Sara att göra medan de hade 

roliga timmen. Vi var mycket förvånade över deras val eftersom de förra gången kastat sig över kassan 

med sådan iver, över att få veta resultatet. 

 

Summa: 2156 kronor 
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Hur entreprenörskapsprojektet har påverkat våra verksamheter 

Vi hade tidigare stora attitydproblem mellan tjejerna i gruppen. Vi har ägnat mycket tid åt samtal, men 

nu fungerar det bra. Vi fick frågan på ett uppföljningsföräldramöte för tjejföräldrarna vad vi ansåg var 

det avgörande för att det hade vänt. Vi tillskrev Klass 1[x]´s företag en stor del av äran. Vi håller helt 

med Lennéer-Axelson och Thylefors på s. 75 ” Kanske kan man behöva påminna om att samarbete 

innebär en uppriktig strävan om att kombinera sina egna resurser med andras resurser. Det förutsätter i 

sin tur både självkännedom och kunskap om de andras förtjänster och begränsningar.” Vi upplever att 

entreprenörskapsarbetet har ökat samarbetsförmågan radikalt och kan bara instämma med Herlitz s. 58 

”Den som är socialt kompetent använder språket som ett kommunikationsmedel, inte som 

maktmedel”. Vi tycker att Herlitz tankar s. 52 om en arbetsplats stämmer mycket bra in på våra 

entreprenörers arbetsplats – klassrum. ”Det är ju så många som tror att det är det olika som skapar 

konflikterna. Så är det inte annat än i undantagsfall att det må väl också sägas att i alla möten med det 

olika finns ett frö till konflikt. Men min uppfattning är snarare att det är en ovilja eller en bristande 

kompetens i att hantera det olika som skapar konflikterna. Det finns människor som säger: ”Det går 

inte att diskutera med honom. Vi tycker olika i allting!” Ett intressant uttalande. Vem ska jag då 

diskutera med om jag inte kan diskutera med den som tycker olika? Man må också erinra sig att i 

grupper där alla tänker likadant blir det inte mycket tänkt!” Vi tror och hoppas att elevernas 

entreprenörskapsarbete skall leda till att de lär sig att hantera konflikter, ta till vara varandras förmågor 

och ha överseende med bristande förmågor bättre. 

Vi tror att elevernas projekt kan bidra till skolverkets vision om att ersätta skolplikt med lärplikt. 

Men att det för våra entreprenörer sker av egen vilja och i positiv anda, och inte av plikt. Vi tycker att 

skolverkets val av ord slår an en negativ ton. Vi tror inte att våra entreprenörer av plikt vill tillägna sig 

ny kunskap, utan att det snarare är ett behov. ”Livslångt lärande kan inte implementeras ovanifrån, och 

det livslånga lärandet kan knappast styras” [Det livslånga och livsvida lärandet s. 12]. Det har varit/är 

enormt givande att vara med i klass 1[x]´s företags processer. Vi hade redan innan vi hade läst raderna 

i Andersson m.fl. sinsemellan uttryckt vår oro och förhoppningar om att nästa pedagog som ansvarar 

för våra entreprenörer låter dem få fortsätta blomma. Vissa lärare anser nog att det är en arbetsam 

grupp eftersom de är mycket självgående, har visioner och har uppmuntrats i att ta egna beslut, och att 

ifrågasätta och dra egna slutsatser – vilket har lett till individer med stor självtillit. ”Skapa nya vägar 

för lärande i olika former och miljöer, erkänna och värdera lärande så att individerna kan bygga 

sammanhängande länkar mellan lärande och arbete” [Det livslånga och livsvida lärandet s. 16]. 

Genom vårt projekt har eleverna sett/skapat nya vägar för lärande. Våra entreprenörer har röstat för att 

fortsätta med företaget, men till hösten kommer det att byta namn till Klass 2[x]´s företag. Nästa 

projekt är att ha restaurang för en kväll. Vart resan bär med projektet vet vi inte i skrivande stund men 

håller med Johannisson s. 228. ”När stämningen i ressällskapet är god bejakas äventyret och 

deltagarna inspireras att förneka vardagens för-givet-taganden och vanans (van)föreställningar. Så 
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skapas utrymme för att pröva egna spontana idéer och ta vara på samhandlingskraft i en oberäknelig 

omvärld”. Annica och Sara som tror mycket på Howard Gardners teorier kommer att ägna tid åt att få 

verksamheterna dithän att eleverna får än större utrymma att lära sig ny kunskap utifrån ”sin 

intelligens”. Det är i dagsläget vår utgångspunkt, men mer finns att göra.   

 

6.6. Spånga gymnasium och grundskola: Skolgårdsprojektet 

 

Personer med ADHD- och Asbergersyndrom fokuserar ofta på en enda frågeställning 

och driver denna under alla förhållanden. Detta överensstämmer väl med 

entreprenörer. Vem skulle annars kasta sig över oöverblickbara uppgifter och utan 

funderingar om risker och besvär driva ett projekt genom alla svårigheter för att till 

sist eventuellt nå i hamn? (Föreläsare från Astrid Lindgrenkliniken vid föredrag för 

lärarna på Spånga gymnasium om barn med bokstavssyndrom). 

 

Bakgrund: Lunda Nova Näringslivscenter har samarbetat med Spånga gymnasium sedan sin tillkomst 

1999. Samarbetet har genomförts på många områden, men främst genom att aktivt arbeta för att ge 

elever vid gymnasiets ekonomiutbildning tillgång till s.k. fadderföretag bland stadsdelens företag. När 

det varit möjligt har dessa kontakter sedan spridits till andra elevgrupper och lärare.  

Skolgårdsprojektet: Projektet har sin start i den planerade ombyggnaden av Spånga gymnasium och 

grundskola. Gymnasie/grundskolan ska renoveras och skolan kommer under två år vara utlokaliserad 

till St. Jacobi lokaler i Vällingby. Vt. 2004 avslutas med att all personal på skolan packar ihop inför 

flytten under sommaren. Alla institutioner packas ner och så även teknikinstitutionen. Teknikämnet på 

högstadiet har under åren genomgått stora förändringar från att varit ett teknikämne med 

verkstadsteknik till att nu hamnat under NO-lärarnas omvårdnad och med helt andra mål, kriterier och 

innehåll än förr. I tekniksalen finns dock kvar både material och maskiner från tidigare undervisning. 

Undervisningsmaterialet – i detta fall metallstänger av olika material och storlek skulle det beslutas 

kring om dessa skulle sparas eller slängas. Efter en del huvudbry togs i alla fall ett beslut av ett antal 

lärare att göra något av materialet tillsammans med eleverna. Kanske ett konstverk, något som lärare 

och elever kom att bygga tillsammans, ett gemensamt projekt inom olika ämnen och som kunde 

inspirera många elever, helt enkelt starten till en förändrad skolgård var tanken. Under sommaren gick 

flyttlasset till St. Jacobi och då även materialet.  

Under sommaren 2004 kom det sig – som det så ofta gör helt av en slump – att vi fick information 

om designåret 2005 som var i antågande och projekt knutna till designåret om skolgårdar. Kontakten – 

en arkitekt – beskrev olika skolgårdsprojekt och skolgårdsprojekt som skulle arbetas med under 

designåret och hur dessa var planerade. Med denna information startade ht 2004. Entreprenörsgruppen 

träffades i början av terminen och hade då att komma fram till någon/några typer av projekt vi skulle 

kunna arbeta med under det kommande året som entreprenörsprojekt. Beslut togs att vi ville arbeta i 

ett projekt gemensamt och efter en viss diskussion och brainstorming kom vi fram till att ett 

skolgårdsprojekt vore kul att driva. Vi utgick från de tankar och idéer som uppkommit under våren 
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kring ett skolgårdsprojekt. Utifrån dessa idéer har gruppen sedan formulerat en projektplan där vi satt 

som mål att till 2007 kunna ha genomfört de idéer som eleverna kommer fram till kring skolgården. Vi 

har även beskrivit de pedagogiska delarna i projektet och hur vi vill jobba med eleverna under det 

närmaste året. Vi har under året genomfört skolgårdsdagar på högstadiet och gymnasiet och en 

elevenkät gjord av eleverna kommer i maj genomföras för att ytterligare ta reda på vad eleverna tycker 

och vill om sin skolgård. Vi har även inom e-gruppen påbörjat arbete kring finansieringen av 

projektet. 

Enskilda reflexioner om entreprenöriellt lärande från de olika deltagarna i arbetsgruppen: Ett 

samarbete i skrivning av ett mera omfattande arbete som denna rapport är svårare att genomföra än om 

varje enskild eller ett litet fåtal individer ska göra arbetet. Det fordrar en redaktör eller en enskilds 

engagerade arbete för att ge arbetet en gemensam form som inte tydligt består av en samling av ett 

antal enskildas arbeten. Vi har inte ansett oss ha tidsresurser att genomföra arbetet på det sättet. 

Rapporten har därför fått formen av en gemensam skildring som utmynnar i de enskilda 

medlemmarnas egna reflexioner över sitt arbete och den litteratur vi funnit speciellt intressant och som 

vi vill göra anknytningar till när vi ska redovisa våra erfarenheter av det projekt vi har genomfört och 

avser fortsätta med under ännu några år (?). 

[Urval av en medlems reflektioner]: När jag [Carina Östergren] började arbeta som lärare för cirka 

tre år sedan upptäckte jag att jag, till skillnad från många av de andra lärarna, använde mig av lite 

andra metoder i min undervisning. De elever jag mötte var ofta oerhört omotiverade, och att få sina 

arbeten betygsatta var ofta inte så upplyftande. Det var som om betygsskalan med dess olika 

bokstavskombinationer hämmade deras lust att arbeta. Därför varvade jag denna skala med att 

emellanåt skriva OK, Bra och Utmärkt istället, med förklaringen att de nästan motsvarade G, VG och 

MVG men att de låg något lägre på skalan. Istället för att få ett G-, där eleven oftast bara såg 

minustecknet och blev nedslagen, fick eleven ett OK. Detta var ett system som eleverna uppskattade 

men som jag inte visste om det var tillåtet att använda. Jag ansåg dock, och anser än idag, att om en ny 

eller lite annorlunda pedagogisk metod kan öka elevers motivation är den försvarbar, trots att den inte 

är vedertagen. På stapplande ben tog jag mig igenom det första året som lärare med hjälp av ett antal 

olika pedagogiska grepp för att nå eleverna. Det var dock inte förrän mitt andra lärarår, då jag kom till 

Spånga gymnasium, som jag kom i kontakt med ett begrepp som förklarade mitt sätt att arbeta. 

Entreprenörskap är begreppet jag syftar på. Jag var en entreprenör. 

Att vara en entreprenör är inte så lätt alla gånger, framförallt när det blir så påtagligt att du frångår 

ett traditionsenligt sätt att arbeta. Inom läraryrket påverkas ofta omgivningen av ditt entreprenöriella 

förhållningssätt, och om merparten av exempelvis dina kollegor är traditionsbundna kan motståndet bli 

stort. Motstånd var något som vi entreprenörer stötte på när vi skulle genomföra den första fasen i vårt 

skolgårdsprojekt. Vi hade lagt ner mycket tid och energi på att genomföra en heldag där eleverna, med 

hjälp av diverse material, mycket fantasi och stor kreativitet och företagsamhet, klassvis skulle 
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tillverka sin drömskolgård i miniformat. Motståndet hos kollegorna yttrade sig på olika sätt. Vissa 

visade det genom att, helt ointresserade av vad klassen gjorde, sitta ner och prata med andra lika 

ointresserade kollegor. Andra verbaliserade sitt motstånd med påståendet att det var en aktivitet för 

lågstadiet och inte gymnasiet, och detta gjordes dessutom direkt till klassen när den stolt överlämnade 

sin skolgårdskreation. Några av kollegorna dök inte ens upp denna dag. Givetvis kan de ha haft giltiga 

skäl till att inte närvara men eftersom ledningen stod bakom genomförandet av dagen och dessutom 

hade gått ut med att klassföreståndaren skulle följa med sin klass uppfattade vi denna frånvaro som en 

protest.  

Hela dagen gick i entreprenörskapets tecken och precis som Bengt Johannisson skriver i 

Entreprenörskapets väsen (2005) tycks entreprenörskapet "genom sitt väsen åstadkomma o-väsen 

varhelst det uppenbarar sig. Det tycks stå för det annorlunda, det avvikande, det främmande, kort sagt 

för det som stör den rådande ordningen" (s.15). Även hos eleverna stötte vi på motstånd, men detta var 

inte lika påtagligt riktat mot själva aktiviteten plus att de jämförelsevis var få. De elever som inte 

engagerade sig var sådana som såg sin chans att slappa utan att det påverkade deras betyg. 

Förmodligen hade engagemanget här varit större om produkten skulle betygsättas. För många elever i 

dagens skola handlar det tyvärr mer om betyg än om kunskap, vilket i och för sig är förståeligt om de 

ska söka till universitetet. Många gånger hämmar dock betygen elevers kreativitet och lust att lära, 

vilket jag ju nämner i början.  

Skolgårdsprojektet är ett konkret exempel på hur skolan kan göras till en entreprenöriell 

verksamhet. Här kan eleverna på samhällskunskapen få lära sig att göra marknadsundersökningar 

genom att förslagsvis gå ut med egenhändigt framarbetade enkäter för att undersöka vad skolans 

elever vill ha på sin skolgård. På matematiken kan olika matematiska metoder användas praktiskt för 

att räkna ut var och hur de olika aktiviteterna på skolgården kan placeras. Flertalet av kurserna kan 

visa eleverna hur de i praktiken kan använda sig av det de har lärt sig i teorin och på så sätt ges de en 

möjlighet att i framtiden kunna använda sig av kunskapen. Kunskapen blir ett verktyg som de vet hur 

de ska hantera. Även förståelsen för hur kurserna bildar en helhet, istället för att vara isolerade enheter, 

bör öka. Ett skolgårdsprojekt kan givetvis verka stort och skrämmande, och det tar tid innan du ser 

resultat. Detta är dock bara ett exempel på hur en hel verksamhet kan arbeta mot samma mål i 

entreprenörskapets anda. Mindre och mer kortsiktiga projekt innebär inte att du är mindre 

entreprenöriell, utan för eleverna är säkert sådana projekt att föredra då de får se snabba resultat. 

Resultat behöver dock inte, som vi alla nog har erfarit någon gång, vara lyckade. Ibland blir resultatet 

dåligt. För många elever är ett misslyckande något fruktansvärt, något att skämmas över. I vissa fall är 

det så destruktivt för självkänslan att eleven inte vågar pröva igen, rädd för att ett nytt misslyckande 

ska stirra honom i vitögat och säga hur värdelös han är.  

Därför tror jag att det är viktigt att skapa en skola där det finns utrymme för misslyckanden och där 

dessa inte verkar destruktivt. Johannisson poängterar just det faktum att det är både med- och 
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motgångarna som ger entreprenörskapet dess form; att du även ur misslyckanden får erfarenhet och 

därför har större chans att lyckas nästa gång. Han menar att om alla är införstådda med att 

misslyckanden leder till "en smula större chans att lyckas" får skamkänslan inget syre och vaknar 

därför aldrig till liv (s.28).  

Min ambition inom läraryrket är att ge eleverna de redskap de behöver för att kunna leva ett 

företagsamt liv. Lika mycket har jag ambitionen att stärka deras självkänsla. Jag anser att en stark 

självkänsla och att vara företagsam går lite hand i hand, och att du kan nå dessa med hjälp av 

entreprenöriella metoder. Därför är det viktigt att som entreprenör inte ge upp när du stöter på 

motstånd. Regelverk såsom kursplaner, betygskriterier och dylikt bör inte få stå i vägen för elevers 

kreativitet. Inte heller människor i din omgivning.  

Redan på mina första stapplande steg som lärare var jag en entreprenör, utan att veta om det. Idag 

på mina inte fullt så stapplande steg är jag fortfarande en entreprenör; en entreprenör som anser att 

Spånga gymnasiums vision andas entreprenörskap: 

 

•  Lust att lära 

•  Rätt att misslyckas 

•  Mod att pröva igen 

 

6.7. Tensta gymnasium: Unit 10 Internationellt entreprenörskap 

I Tensta gymnasium arbetar vi enligt Ross-konceptet, enligt en amerikansk skola på Long Island, i 

USA. Detta innebär bl. a. att vi arbetar med teman, s.k. unitar. Arbetslagen utarbetar unitar, två per 

termin där i princip alla ämnen skall ingå för att eleven ska få ett helhetsperspektiv på en särskild 

period kulturhistoriskt sett. En av grundpelarna är alltså att undervisningen utgår ifrån det historiska 

perspektivet, allt från flodkulturen till nutid under elevernas 3 gymnasieår. En annan grundpelare är 

att ta tillvara och använda Howard Gardners olika intelligenser vad gäller både arbetsliv och 

redovisningssätt. Ross-projektet på Tensta Gymnasium är nu inne på sin fjärde termin. Internationellt 

entreprenörskap tycker vi skulle utgöra en lämplig unit för årskurs tre med tanke på det historiska 

perspektivet.  

Vad är en unit? När skolan har studerat läroplanen har vi funnit att Ross-projektet följer planen 

mycket väl och därigenom har de s.k. unitarna kommit till. Unit är ett större arbetsområde som 

integrerar alla ämnen i undervisningen. Uniten följer också kursen i kulturhistoria. Uniten ska ge en 

helhetssyn inom ett område för en period där de flesta kurserna ska ingå. Vårt arbetslag består av 9 

personer som ska jämka samman sina intressen till en gemensam unit. Hittills har det gått 

förhållandevis bra, men ibland är något/några mindre representerade i uniten. Ett stort problem är 

naturligtvis att hitta tillräckligt kurser som är med samt tid till planering och det stora efterarbetet. 

Unitarbetet har fått till effekt att samarbetet över ämnesgränserna mycket lätt uppstår i både mindre 
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och större sammanhang. De flesta har dessutom blivit intresserade av kulturhistoria. Unitarna 

utarbetas av de olika arbetslagen med hänsyn till vilket program man ingår i på skolan. I vårt 

arbetslag inriktar vi oss på ekonomi i första hand eftersom arbetslaget är SPE inriktat. Orsakerna att vi 

arbetar med unitarna är flera, men främst för att eleverna skall få en helhetssyn över perioden i 

kulturhistorien. Tiden för att arbeta med en unit kan variera allt från en vecka till tre, fyra veckor. 

Innehållet i uniten skall utgöras av s.k. varaktig kunskap. Man kan t ex tänka sig att man för en period 

har en enda undervisningslektion och då måste man bestämma vilket innehåll som är det viktigaste att 

lära ut till eleverna. Ibland har man elever med under planeringsstadiet och vid varje unit görs en 

utvärdering.  

Den första uniten i åk1 för SPE har vi velat väcka intresse för arbetssättet och valt en annorlunda 

unit, nämligen att lära sig räkna med en kulram, Abacus, och demonstrera denna vid redovisningen. 

Vid arbetssätt och redovisning försöker vi använda oss av Gardners olika intelligenser. Vi arbetar 

med två unitar per termin, sammanlagt 10 stycken unitar under gymnasietiden. Perioderna inom 

kulturhistoria är följande: 

 

Åk 1 Forntid – flodkultur, antiken 

 Medeltiden 

 Upptäckternas och enväldets tid 

 Upplysningstiden 

 

Åk 2 Revolutionernas tid 

 Världserövring och första världskrig 

 Mellankrigstiden 

 Andra världskriget 

 

Åk 3 Efterkrigstiden 

 Modern historia 

 

Vårt exempel ska behandla Nutid; unit 10, ”Internationellt entreprenörskap”. Detta gäller för Sp-

ekonomer. 

 

PERIOD: MODERN HISTORIA   

periodens bestående 

kunskap  

Känna till vilka nya förutsättningar globaliseringen har skapat för internationellt 

entreprenörskap/företag 

centrala frågor  Hur ser förutsättningar och förhållanden ut inom internationellt entreprenörskap i dagsläget? 

Hur påverkas företagen av globaliseringen? 
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ENTREPRENÖRSKAP 

ämnen  historia, data, matematik, svenska, engelska, marknadsföring, redovisning och internationell 

ekonomi 

unitens mål  

 

Känna till tidsandan för ett utvalt internationellt entreprenörskap i dagens samhälle och förstå detta 

centrala frågor Hur ser ett nutida internationellt entreprenörskap ut och hur verkar detta i ett globalt perspektiv? 

 

innehåll i uniten historia: globaliseringens utveckling 

 

data: rapportskrivning enligt SIS 

 

matematik: ekonomiska beräkningar, tabeller och diagram 

 

svenska: ansökan, språkliga observationer, rapportskrivning 

 

engelska: årsredovisningar 

 

samhällskunskap: företagets roll i samhället, globalisering 

 

internationell ekonomi: förslag till företagsbeskrivning enligt bilaga  

 

marknadsföring: marknad, målgrupp, kultur 

 

redovisning: investeringar, skatter, lagstiftning 

 

arbetssätt 

 

söka information, intervju/enkät för att hitta information, litteraturläsning, kommunikation, 

rapportskrivning, språkliga observationer, muntliga presentationer, studiebesök, göra en Power 

Point 

 

tid introduktion på en samling  

unitarbete två veckor 

redovisning under lektionstid 

 

redovisnings-former  skriftligt 

muntlig med power point  

 

 

omdömen 

 

 

 

 

T                                               MT 

 

Arbeta aktivt med anvisat        Arbeta aktivt och självständigt 

arbetssätt  

 

Eleven beskriver företaget       Eleven skriver välformulerat och 

och använder ett förståligt       uttrycker sig med språklig säkerhet  

och korrekt uttryckssätt 

 

Visar att eleven förstått           Visar att eleven har mycket god  

entreprenörskapets grund-      förståelse för entreprenörskapets 

läggande idéer och innehåll    förutsättningar och omständigheter 

till företagets utveckling         samt redogör för detta  

 

                                                 Eleven kan vara kritisk och inte- 

                                                 grera från olika ämnesområden 

 

Redovisar med power point     Redovisar med power point     

 

utvärdering 

 

På en samling  



7. Projektets resultat 

Nedan följer de officiella mål som projektet gradvis ställt upp, inklippt från Entreprenörsprogram för 

unga. Ett program med syfte att få fram Sveriges bästa entreprenörer (Lunda Nova 

Näringslivscenter, Arbetsmaterial 031204): 

 

2. Projektets syfte och mål 

 

Entreprenörsprogrammet ingår i Lunda Nova Näringslivscenters ordinarie 

verksamhet. 

 

Entreprenörsprogrammet baseras på en långsiktig satsning på företagsamhet för att 

skapa en plattform och struktur som gör det möjligt för unga människor att utvecklas 

som entreprenörer. Med begreppet entreprenör avses förmågan att ta vara på sina 

möjligheter, att gå från tanke till handling genom att företa sig saker. Lunda Nova 

har ett etablerat samarbete med lokala grund, gymnasieskolor och näringsliv. Det 

senaste året har även universitet/högskola involverats. På sikt ska kunskapsutbytet 

mellan de inblandade fördjupas och nätverket breddas till en stark och dynamisk 

samverkansplattform.   

Visionen för Entreprenörsprogrammet har tre centrala delar 

1. Att få fram Sveriges bästa entreprenörer 

2. Skolorna i Spånga-Tensta ska genomsyras av företagsamhet och bli bäst i landet 

inom entreprenörskap 

3. Unga människor ska vitalisera arbetsplatser och näringslivet antingen som 

företagsamma anställda eller egna företagare. 

 

Vi har två huvudsakliga spår i Entreprenörsprogrammet stöd till lärare samt stöd till 

unga entreprenörer.  

 

Mål 

1) Att min. 20 lärare deltar i en pilotgrupp och får handledning/fortbildning i 

entreprenöriellt lärande. 

 

2) Att bibehålla det antal lärare i gruppen under hela projekttiden, som planerats från 

början. Enda ”godkända” motiv för avhopp är att läraren slutar på aktuell skola.  

 

3) Att min. 8 företag från Spånga Företagarförening aktivt medverkar i pilotprojektet, 

och i samverkan och samspel organisera skapande verksamhet baserat på ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. 

 

4) Att min. 8 företag från Tensta Företagarförening aktivt medverkar i pilotprojektet, 

och i samverkan och samspel organisera skapande verksamhet baserat på ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. 

 

5) Att min. 25 företag från Stockholm-Lunda Företagarförening aktivt medverkar i 

pilotprojektet, och i samverkan och samspel organisera skapande verksamhet baserat 

på ett entreprenöriellt förhållningssätt. 

 

6) Att varje lärare ska varje termin kunna redovisa minst 1 aktivitet som härledas till 
denna utbildning 

 

7) Att under varje läsår försöka finna 1 aktivitet där elever i olika stadier får studera en 

fråga, anpassad efter varje nivås förutsättningar. 
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8) Att lärarhandledning i arbets-/programlag tas fram för att stödja strukturell 

utveckling mot ett mera företagsamt förhållningssätt och bra skapande verksamheter. 

 

9) Att med läroplanerna för de obligatoriska och de frivilliga skolformerna som 

utgångspunkt finna vägar att arbeta utifrån en holistisk elevsyn. Att i samverkan med 

närområdets skolor och näringsliv arbeta för att stärka självförtroendet och stimulera 

det kreativa tänkandet hos varje enskild elev inför samhällslivet och arbetslivet. 

 

10)  Att utifrån pilotgruppens kunskaper och kompetenser skapa minst en, eventuellt 

flera utbildningsmodeller på 5-20 poäng i entreprenöriellt lärande designad för 

uppdragsutbildningar, rektorsutbildningar och/eller olika lärarutbildningar. 

 

11) Att de i pilotgrupperna ingående skolorna under projekttiden skall ha genomfört 3 

skolprojekt kring entreprenöriellt lärande där samverkan med omgivande samhälle är 

en central del. 

 

12) Att producera minst ett ev. flera utbildningsmaterial kring entreprenöriellt lärande 

som är möjligt att använda såväl stadieövergripande (nivåsamverkan inom skolan) 

som organisationsövergripande (samverkan mellan skola och omgivande samhälle) 

 

13) Att genomföra minst ett pilotprojekt i Tensta/Hjulsta-skola med dynamisk 

mångetnisk miljö 

 

14) Att bygga upp samverkansmodeller med näringslivet på skolans alla 

utbildningsnivåer 

 

15) Mellan pilotprojekten och efteråt utveckla ett strukturerat förhållningssätt hur 

lärarutbildningar och fortbildning i entreprenöriellt lärande för lärare ska förändras, 

och hur samverkan kan ske med omgivande samhälle 

 

16) Att dokumentera programarbetet, före och under samt dess resultat. Dokumentationen 

ska göra Entreprenörsprogrammet tillgängligt för intressenter, myndigheter och 

allmänhet. 

 
De visionära inslagen i skrivelserna ovan har, som ofta i entreprenöriella projekt, främst samlande och 

attraherande syften. Något nytt, som inte fullt ut kan artikuleras, skall ges gestalt i syfte att konkret 

uppnå personformering, att vinna uppslutning hos för projektet viktiga aktörer, samt att i abstrakt 

mening uppnå en aura av attraktion kring gestalten. Överbruk av den senare aspekten, abstrakt 

symbolproduktionen, medför en känsla av ”mycké snack & lite verkstad”, och så har 

visionsformulering också under historiens lopp flagrant missbrukats, ”nu senast” i den s.k. nya 

ekonomin. I cykler förnekas respektive bejakas således visionärer, likartat passionerat åt båda håll, 

varför fallen/upphöjandena tenderar att bli dramatiska. Likväl, bortom denna dramaturgi, i den vardag 

som lunkar på parallellt med de stora dramerna, så kräver vardagens entreprenöriella ansträngningar i 

en initial, gestaltande fas ändock visioner av något slag, inte nödvändigtvis bombastiska, men heller 

inte tama och tafatta.  

Fredrik Arnanders avsaknad av realism (avsnitt 2) i sitt pläderande för världsledande 

entreprenörskap i en socioekonomiskt mycket komplex stadsdel som Spånga-Tensta är en sorts 
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björntjänstarrogans som givetvis bara är att avfärda. Ett problem är dock att det slaget av charlataneri 

ofta lämnar en fadd eftersmak, vilken tenderar att solka såväl gestaltens attraktion som mer solida 

visionärers idéer och uttalanden. I sämsta fall försvinner såväl personer och attraktion, det som den 

gestaltande fasen syftar till att frambringa. Lyckligtvis för detta projekt, tilläts det aldrig att ske, den 

lokala miljöns mer solida visionärer tog relativt omgående över. Det som ovan benämns företagarfasen, 

vilken ändade relativt omgående, är således inget misslyckande, utan en central del av projektets 

entreprenöriella process. Konstellationen upplöstes av vardagliga anledningar som tidsbrist, jobbyten, 

pensionering och dylikt men innan så skedde, hade den gestaltande fasens syften uppnåtts; projektet 

kändes attraktivt för flera aktörer och det fanns gott om aktiva människor i det. Tack vare en lyckosam 

gestaltande fas hade projektet vitalitet nog att ta sig igenom den turbulens som uppstår när flera 

nyckelpersoner försvinner på kort tid. Utan det arbete som lades ned i företagarfasen, hade 

myndighetsfasens mer försiktiga generaler inte haft något att vara försiktigt produktiva kring.  

Vad gäller målen kan, med stöd i det etnografiska materialet (Lundberg, 2006), mål 1, 2 (i stort), 6, 

7, 9, 10, 12, 13 och 16 anses vara uppfyllda, varav 1, 10, 12 och 16 kan sägas ha haft överordnad 

prioritet. Mål 11, 14 och 15 kan inte anses vara uppfyllda, medan det saknas data för att uttala sig om 

mål 8. Vad gäller mål 3, 4 och 5 kan sägas att samverkan med företag från de olika företagsgrupperna 

har ägt rum i olika utsträckning, att volymerna är långt ifrån i nivå med målsättningarna samt att det 

saknas data på den faktiska volym det kan röra sig om.  

En mer övergripande kommentar angående projektets mål är att, som vanligt är i 

projektsammanhang, de i huvudsak skall ses som en produkt av den systemanpassning som äger rum då 

projektet sökte finansiering från skiftande penga-påsar: 

 

Gunnar Pihl bad oss projektledare att fundera över möjliga kvantitativa delmål under 

projekttiden. Grunden är att dessa bör finnas med i Växtkraftsansökan. De bör inte 

vara svårmätbara kvalitetsmål utan vara lättkontrollerbara via någon mätmetod 

(mötesanteckningar, projektgruppen, 2003-11-11, bilaga 3). 

 

Spunnen i mesostrukturernas garn, utlösande den här typen av projektintern logik, har 

projektledningen att ta ställning till graden av pragmatik i vardagens praktik. I Lunda Novas fall valde 

projektledningen att maximera de frihetsgrader som möjliggörs av en ovanlig organisatorisk lösning; 

Som organisatorisk hybrid av lokala företrädare för två diskursiva makrostrukturer, offentlig sektor 

(Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning och Kista Arbetsförmedling) och privat sektor (Stockholm-

Lunda Företagsgrupp) är Lunda Nova Näringslivscenter del av dessa men ändå autonom nog att 

växelvis agera kraftfullt inom endera av dem, samt agera vid sidan om dem. Som mikrostruktur kan 

man agera underifrån och vardagsnära men vid behov, då mesostrukturernas uppvaktning på något vis 

måste tämjas, som i exemplet med projektfientliga målformuleringskrav från Växtkraft22 ovan, 

behärskar man makrostrukturernas vokabulär bra nog (man är ju del av dem) för att tillgodose 

                                                 
22 Andra dylika aktörer det har sökts pengar hos, är Kompetensfonden, ESF-rådet och NUTEK (flera 

ansökningar). 
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uppvaktningen utan att låta dess effekt (kvantitativa mål) kontaminera projektets vardag. Detta är en 

avgörande ”talang” för en institutionell entreprenör, en slags produktiv olydnad, inte grundad i något 

juvenilt behov av att trilskas, utan i insikt i projektvardagens realiteter. Om projektet vid första träffen 

närmat sig pilotgruppens lärare med inledningsfrasen; ”Ja, nu när vi presenterat oss för varandra, 

kanske vi skall börja med projektets mål…” hade det funnits mycket mat att dela på vid lunchtid.  

Under projektets gång uppstod ett flertal exempel då projektansvariga tvingats konstatera att 

”strukturerna har ingen aning om vad detta är, det tycker att det verkar jädrigt bra, men kan inte få in 

det i sina mallar”. Den i denna rapport flitigt citerade utredningen av Johannisson och Madsén (1997) 

kan dessutom läsas som ett 300 sidor långt nej! som svar på alla ansträngningar att fålla in, snäva av, 

stöpa, kontrollera, kvantifiera och styra det väsen som för sådant väsen (Johannisson, 2005). 

Projektledningens intuitiva förmåga att parallellt hantera dubbla målagendor gjorde att mer 

entreprenöriella vägar kunde anträdas och då uppnås också långt mer avancerade, krävande och subtila 

målsättningar. På köpet uppfylls åtminstone merparten av de systemanpassade målsättningarna.  

 

8. Projektets insikter  

Peter Drucker, förra seklets ledande managementskribent, hävdade att entreprenörskap är varken 

vetenskap eller konst, utan ”bara praktik”. Bengt Johannisson, nuvarande ledande 

entreprenörskapsprofessor i Europa, menar precis tvärtom, att entreprenörskap är ett intuitivt 

praktiserande av både vetenskap och konst, både systematisk reflektion efter hand (inte i efterhand) 

och fritt skapande (Johannisson, 2005: 7). Utgående från det senare synsättet, har syftet med rapporten 

varit att försöka skapa en handfast inblick i projektet som sådant samt i de sammanhang det ingår i. 

Entreprenörskapsfältets möte med integrationspolitik, skolpolitik, lokalpolitik och projektlogik är 

svårskildrad. Det är ett möte vävt av många människors handlingar och beteenden då politik, praktik, 

logik och kunskapsfält skall till att mötas, konfronteras, legeras och muteras i den vardag vi kallar 

’projekt’. Texten har sökt hantera denna väv genom att från ett distinkt perspektiv på 

entreprenörskap23, växelverka mellan skildringar av stort/litet, konkret/abstrakt, aktör/struktur, 

praktik/teori samt realitet/ambition. Dispositivt har texten därför växlat mellan panoramabilder och 

detaljskildringar, ömsom ”zoomat in” och ”zoomat ut”. Ambitionen har varit att generera en rapport 

som är användbar och meningsfull för oss som verkat i och för projektet lokalt, d v s lämna ett bidrag 

till den insikten i fenomenet entreprenöriellt lärande vi själva arbetat fram under flera år. Synonymer 

till insikt är inblick, förståelse, kännedom, kunskap samt vetande, och det är numera 

kunskapsteoretiskt genuint oklart om ”sådant”, skapat i ett lokalt projekt, har värde bortom det lokala 

och i så fall hur. Utan att ta ställning i frågan vill undertecknad ändå tro att lokal kunskap, ömsint 

hanterad, kan fungera som bränsle för andra, likartade sammanhang. Rapporten avslutas därför med 

                                                 
23 Det konstruktionistiska perspektiv som Entreprenörskapsprofilen vid Växjö universitet, i bred mening, är 

”samlat” kring. 
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korta kommentarer till hittillsvarande sju avsnitt, som en slags uppsummering av projektlokala 

insikter, tänkta att inspirera eventuella projektexterna läsare. 

Avsnitt 1 söker framhålla värdet av att i konkreta projekt om ”hårda frågor” som ekonomisk 

tillväxt, sysselsättning och integration, våga bruka metoder som fördomsfullt anses vara akademiskt 

finsnickeri, flum eller metoder enbart för ”mjuka frågor”. Språkspel och narration (berättande) är inte 

mänskliga egenskaper, de är konstitutiva element av det mänskliga, de gör oss till människor. 

Diskursiva producenter är ”reglertekniker” av dessa konstitutiva element. Genom strävan till 

förfogande och makt över ett fälts språkbruk och därmed dess gångbara berättelser, instrueras 

vardagens människor om görligt/ogörligt, lämpligt/olämpligt, normalt/onormalt, påbjudet/förnekat 

o.s.v. I just de fält som brukar betecknas som ”hårda” är de diskursiva tyglarna som hårdast åtdragna, 

varför dessa metoder är särskilt lämpliga just där.  

Avsnitt 2 exemplifierar hur ett vidgat strukturellt handlingsutrymme kan hanteras av en 

institutionell aktör med intresse av och kompetens i entreprenöriellt agerande och tänkande, samt 

varför det kan vara av vikt då individuella myndighetsaktörers handlingsutrymme är problematiskt och 

problematiserat.  

Avsnitt 3 visar några konkreta exempel på hur ”reglerteknikerna” från Avsnitt 1 arbetar samt några 

resultat av deras produktion.  

Avsnitt 4 exemplifierar hur en kreativ motbild till exemplen i Avsnitt 3 kan skapas och vad den kan 

vara för nytta med en sådan.  

Avsnitt 5 söker skildra hur en nyinrättad entreprenöriell projektledning i nutid agerar framåt med 

hänsyn till dåtida händelser och därmed, bit för bit, hamrar fram de nödvändiga förutsättningarna för 

ett synlig- och medvetandegörande av det entreprenöriella lärande som pågick på skolenheterna. 

Aktiviteter som, just därför att de blev synliga och medvetandegjorda, också kunde förädlas, förmeras, 

förbättras och i vissa fall förkastas.  

Avsnitt 6 söker skildra det entreprenöriella lärande elever och lärare är kapabla till om utgången av 

dramat skildrat i Avsnitt 1-5 faller ut till deras fördel. ”Kapabelheten” har mindre att göra med vad de 

gör (de gör det oavsett vad det kallas), utan mer att göra med hur andra och de själva förstår och 

benämner det. 

Avsnitt 7 söker skildra projektets främsta entreprenöriella resurs, dess förmåga till jämkning av 

motstridigheter – synliggjorda i Avsnitt 1-6 – till gagn för projektets resultat. Ett av det framgångsrika 

entreprenörskapets kännetecken är dess förmåga att vinna, behålla och utvidga uppslutningen för sin 

sak, något Lunda Novas Entreprenörskapsprogram för unga lyckats bra med under årens lopp.  

Avsnitt 8, och rapporten, är nu slut.  
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